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Η 
λειαν. ἄγουσα ὅδὸς καὶ ζητεῖται: ἣ πρὸς τὴν σωτηρίαν διευϑυνομένη. 

] Ἢ προσευχὴ ἐπερατώϑη. 

Αἴφνης ἐκ τῶν προσϑίων ϑρανίων ἐξέρχεται ἀϑλιός τις ρακέν. 

δυτος μὲ βλέμμα ϑολὸν χαὶ ἀσταϑὲς βῆμα καὶ ἀποτείνεται πρὸς τὸν 
πατέρα Μύρωνα καὶ τὴν Εὐλάλίαν. 

- Νὰ μὲ συγχωρήσητε νὰ σᾶ: πῶ δύο λόγια. Μὲ λέγουν «χα 
Ι! μένον» οἵ σύντροφοί μου καὶ ἀλήϑεια εἶμαι χαμένος. Καταγώγια, 

κλοπαί, φυλακή. Δὲν ἠξεύρω τίποτε ἄλλο. Ἐΐμαι 89. ἐτῶν καὶ τὰ 29 

ἔζησα εἷς τὰς φυλακάς. Καὶ εἶπα, ὅτι ἐγὼ δὲν εἶμαι πλέον ἄνθρωπος: 

εἶμαι ἀληϑινὰ «χαμένος». Καὶ ὅμως σήμερον ἐνόησα, ὅτι εἶμαι καὶ 

ἰ ἐγὼ ἄνϑρωπος. Δὲν εἶμαι χαμένος. Καὶ ὅλοι ἕως τώρα ἐνόμιζον ὅτι 

δὲν ὑπάρχει διέξοδος. ᾿ΛΑλλ᾽ ὁ Θεὸς νὰ σᾶς τὸ πληρώσῃ" ὑπάρχει διέ- 

ξοδος, διότι μᾶς τὸ ἐδείξατε σεῖς. Εἶχα νὰ κλαύσω χρόνους πολλόύς: 

ποτὲ δὲν ἐνθυμοῦμαι ὅτι ἔχλαυσα. Σήμερον ἔχλαυσα᾽ δι᾽ αὐτὸ σᾶς εὖ- 

χαριστῶ. Ὃ Θεὸς νὰ σᾶς ἀνταμείψῃ δι᾽ ὅ,τι ἐκάματε καὶ ϑὰ ἐρχώμε- 

ὃα νὰ σᾶς ἀκούωμεν νὰ ξεχουράζεται ἧ ψυχή μας...... 

Ἢ «αἴϑουσα» ἐκενώϑη. Παρέμειναν τελευταῖοι ὃ πατὴρ Μύρων, 

δ᾽ κι Ζώης ἣ Δὶς Εὐλαλία καὶ ὁ πρὸς συνάντησιν. αὐτῆς ἐλϑών, ἵνᾳ 

᾿ ὁμοῦ ἐπιστρέψωσι, πασίγνωστος μυϑιστοριογράφος Ἐῤάνϑιος Στρατό- 
νίκος. : : 

-- Θαυμασία ἐργασία ϑὰ γείνῃ ἐδῶ ἀνέκραξεν ὅ κ. Ζώης. Οὐ- ἡ 

δέποτε ἐπίστευον, ὅτι ϑὰ ἐπετυγχάνομεν τύσον ἀπὸ αὐτῆς τῆς πρώτης 
ἀποπείρας. : 

Πραγματικῶς, ἀπήντησεν ὃ πατὴρ Μύρων. Καὶ μόνος αὐτὸς 

ὅ ἀτυχὴς «χαμένος» ϑὰ ἤρκει νὰ μᾶς δώσῃ ἔννοιάν τινα τῆς συντε- 

λεσϑείσης ἐργασίας, καὶ ὅμως ὄχι μόνον δὲν παρουσιάζεται αὐτὸς ὡς 

ξξαίρεσις, ἀλλ᾽, ἀπ᾽ ἐναντίας, τὸ ἐναντίον ϑὰ ἦτο ἐξαίρεσις. Εἶμαι ᾿ἀ.᾿ 

κραδάντως πεπεισμένος, ὅτι δὲν ἀπωλέσαμεν εἰς μάτην τὴν ἑἕσπέραν᾽ 

ἡμῶν ταύτην. 

Ἢ Εὐλαλία δὲν ὡμίλει. Ἢ ψυχὴ αὐτῆς ἔπλεεν ἐν ὠκεανῷ χα- 

ρᾶς καὶ ἐφοβεῖτο μήπως ὁμιλοῦσα ταράξῃ τὴν ἐσωτερικήν της ἀπόλαυ-᾿ 

σιν ταύτην. Καὶ εἶχε δίκαιον. Ἦτο ἧ πρώτη φορά, καϑ’ ἣν ἐπρα- 

γματοποίει τὸν ϑερμόν της πόϑον. Διὰ τοῦτο καὶ οἵ ἄλλοι, ψυχολο- 
Ι γοῦντες τὴν ϑαυμαστὴν συνεργάτιδα ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Χριστοῦ, δὲν 

ἀπετόλμησαν νὰ ταράξωσιν αὐτήν. ᾿ 
Ι Ἢ Εὐλαλία ἐρειδομένη εἰς τὸν βραχίονα τοῦ κ. Στρατονίκου ἀπ- 

εχαιρέτησε καὶ ἀπῆλϑεν οἴκαδε. ἷ 
Δι ἄλλης ὁδοῦ ἀπῆλϑεν ὃ πατὴρ- -Μύρων, συνοδευόμενος ὑπὸ 

τοῦ κι Ζώη. 



ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΆΑΤΟΥ ΚΑῚ ΛΟΓΙΩΤΆΤΟΥ ΚΑῚ ΟΙΚΟΥΜΕΝΊΚΟΥ 

ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ 

κυροὺ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΚΥΠΡΙΟΥ͂ 

ἨἩΠΙΞΤΟΛΑΤΙ 

ομβ') Τῷ Βασιλεῖ 

ἔ μου δέσποτα βασιλεῦ, ἄλλους μὲν ἄλλα 
δ αΣ τέρπει τῶν πραγμάτων, ἐμὲ δὲ τὸ μεγάλα σε συμμαχούμενον 

ἄνωθεν κατορθοῦν᾽ ὅθεν καὶ ὡς ἀρτίως ἠγγέλθης μοι ποιήσας 

δύναμιν ἐν Θεῷ, καὶ ἐπὶ τοὺς θλίδοντας ἡμᾶς τὰς χεῖρας ἐπι- 

θαλών, εὐφροσύνης ὅσην οὐδὲ δυνατὸν εἰπεῖν ἐνεπλήσθην, καὶ 

εἰς εν αν ὁμοῦ καὶ ἱκεσίαν διανέστην Θεῷ τὸ μὲν διὰ 

τὸ φθάσαν ἤδη γενέσθαι, τὸ δὲ ὑπὲρ τῶν ἐφεξῆς πράξεων. Καὶ 

γὰρ εὔχομαι τοῦτο πολλῶν χἀὶ μεγάλων ὑπάρξαι προοίμιον" 

., ὅτι δὲ σφοδρότατα χατορθοῦντός σοὺ τέρπομαι, οἷδε μὲν Θεὸς 

ὁ πάντα εἰδώς, οὐ μὴν ἀλλὰ τεχμήρια τοῖς ἀνθρώποις οὐχ ἀμυ- 

δρὰ παῤέχομεν ἐν πολλοῖς: τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῆς ἐπὶ τῇ βα- 

σιλείᾳ σοὺ ἡδονῆς ἡμῶν σύμβολα, οὐ τοῦ παρόντος λέγειν και- 

ῥοῦ: ἀλλὰ τὸ νῦν ἡμῶν ἔργον ἐναργῶς καὶ τῶν ἄλλων χωρὶς 

παρίστησι τὴν διάθεσιν. Ποῖον δὴ λέγω ἔργον; δευτέραν εἶχον 

ἡμέραν ἀπὸ ἹΚωνσταντινουπόλεως πλέων, χαί με ἡ Καλλιούπο- 
᾿ ᾿ 

λις πόρρω νυχτῶν τὴν δευτέραν ἐχείνην ἐδέχετο χατάραντα 
2 κ᾿ ΄ ΕΙ Ἂν "ὰ -" [ὸ -- μ᾿ η Χ 

ἰς αὐτήν’ οὔπω δὲ τότε τῆς χέρσου χαθαρῶς ἐπιδαίνω, καὶ 

ἢ ἠγγέλης ἃ. 
3) θεοῦ Α. 

Ἔ Συνέχεια ἐκ σελ. 29 
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ποιῷ δὴ πρᾶγμα ὃ ποιεῖν τὸν πλεῖστον χρόνον οὐ παύομαι 

πυνθάνομαι περὶ τοῦ βασιλέως, εἴ τίς τι τῶν ἀξίων εὐφροσύνης 

ἀγγέλλειν ἔχει: καὶ ἀκούω τοῦτο δή, ὅ μοι τὰ προστάγματα 

πρόσφατον χατεμύνησε' τὸ δ᾽ ἐντεῦθεν οἷος ἡδόμενος γέγονα, 

σὺ δέσποτά μοὺ βασιλεῦ ἄμεινον λογίσαιο, ἢ ἡμεῖς σημανοῦμεν 

τῷ λόγῳ’ πλὴν χαταφρονῷ χειμῶνος, βίας ἀνέμων ἀγριωτάτων, 

χαὶ πάσης ἐναντιότητος, χαὶ σπεύσας οὐχ ὅσον μὲν πρόθυμος 

ἦν, ὅσον δὲ τὰ φέροντα ἡμᾶς ὑπήκουεν ὑποζύγια, τὸ ᾽Ατρα- 

μύττιον διὰ τὴν τῶν πασῶν ἡδίστην ἐμοί τε καὶ παντὶ τῷ τῶν 

χαλῶν ἐραστῇ ὄψιν χαταλαμδάνω, καὶ νῦν ἐν αὐτῷ διατρίδω" 

ἡδὺς μὲν ὅτι ἤχουσε Θεὸς τῶν εὐχῶν μου, ἡδὺς δὲ καὶ τῇ 

μεγάλῃ τοῦ τυχεῖν ὅσον ἤδη τῆς σῆς θέας ἐλπίδι: εὔθυμος δὲ 

χαὶ τῇ προσδοχίᾳ τῆς τῶν πραγμάτων ἀμείνονος καταστάσεως" 

πρὸς γὰρ αὖ τοῖς ἄλλοις σύμδολον᾽ ταύτης τὸ παρὸν ποιοῦμαι 

χατόρθωμα' μάλιστα δὲ τῶν ἀεὶ προτέρων τὴν ἀγαθὴν ἔχθα- 

σιν νικῴη τὰ δεύτερα, ὡς τὸ δευτέρων ἀμεινόνων, ὅ φησιν ἢ 

παροιμία, καιρὸν ἔχειν τὸν πάντα χαιρὸν ἐπὶ τοῖς σοῖς χατορ- 

θώμασιν"" ἅμα δὲ χαὶ προστιθείη Κύριος ἡμέρας ἐπὶ ταῖς ἣμέ- 

ραις σου, ὡς ἂν εἴης ζωῆς μὲν μήχει, ἔργων τε πλήθει τε καὶ 

μεγέθει τοὺς ἐν βίῳ βεθασιλευκότας νικήσας. 

0μγ) Τῷ αὐτῷ 

“Αγιέ μου δέσποτα χράτιστε βασιλεῦ, ἐπὶ τοὺς θλίβοντας 

τὴν κληρονομίαν σου ἢ θλίδειν διανοουμένους τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

ἐπιδάλοι Θεός, καὶ μέχρι τοῦ μηδὲν εἶναι πάντας ταπεινοῖ τοὺς 

ἐχθρούς σου ἐκ τοῦ οἴχου σοὺ μὴ ἐπιλίποιέν ποτε μῆτε αἱ ἄνω- 

εν ἥκουσαι εὐεργεσίαι, μήτε φωνὴ ἀγαλλιάσεως χαὶ ἐξομολο- 

γήσεως χαὶ ἦχος ἑορταζόντων καὶ τὸν ἐπιπέμποντά σοι τὰς 

εὐεργεσίας ταύτας ἀνυμνούντων Θεόν. Δεῆσαν ὑποστρέφειν πρὸς 

σὲ τὸν Γλυχύν, οὐχ ἄλλως τοῦτο ποιήσειν ἔφασχεν, εἰ μὴ καὶ 

γράμμα ἡμέτερον εἴη βομεθν. δὶ ἐπειδή - τὸ μὲν ὅ,τι γρά- 

φῶ ἐπέλιπε, τὸ δ᾽ εὔχεσθαι οὐκ ἐπέλιπεν ---εἰ γὰρ καὶ πάντα 

Ὦ κατορθώμασ! λέγεσθαι Α. 
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ΡΝ Ἄν, Ψ » ᾿ « - ΄ ἂν ΟΝ 
τις εὐχῶν εἴδη εὐξάμενος τύχοι, ἔστι καὶ οὕτως ἀνεμέσητον ἐπὶ. 

τὰ πρῶτα χαὶ αὖθις ἀνιέναι χαὶ τὰ αὐτὰ εὔχεσθαι -- τὰ δύο 

ταὐτὶ ἢ καὶ τρία τῆς εὐχῆς ρήματα ἀντ’ ἄλλου παντὸς γράμ- 

ματος χομίσειν αὐτῷ ἐγχεχείρικα" μικρολογίαν δὲ τῶν ὃε μη- 

δεὶς χαταγνώτω᾽ εὐχῆς γὰρ ἔχω δήλωσιν: ἣ δὲ ἀνθρώπων ἐστὶ 

πρὸς Θεὸν ὁμιλία. Θεὸς δὲ ὥστε κάμπτεσθαι οὐ μαχρῶν χρή- 

ζει λόγων, μόνον ἂν ἡμᾶς αὐτοὺς συντετριμμένους παρέχωμεν, 

χαὶ ὑπὸ τὴν κραταιὰν αὐτοῦ. ταπεινώμεθα χεῖρα’ ἀλλ᾽ ἀπο-- 

λαύήοι καὶ τουτωνὶ τῶν εὐχῶν χαὶ ὅσας δὴ ἄλλας ἣ πρότερον 

εὐξάμεθα ἢ ἐς αὖθις εὐξόμεθα ἣ ἐκ Θεοῦ βασιλεία σου" καὶ 

γινώσκοιτο ἡμῖν ὁποίαν αὐτὴν καὶ ἡμῖν γινώσκεσθαι καὶ τοῖς 

ἄλλοις καθ᾽ ἑχάστην δεόμεθα τοῦ Θεοῦ. 

ομδ') Τῷ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ 

Ἔστι μὲν ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ πόλει χαὶ ἄλλα δή τινα μο- 

γαστήρια ὑπὸ τὴν πατριαρχυκὴν ἐξουσίαν τελοῦντα, ἔστι δὲ καὶ 

τὸ τοῦ Γεροντίου λεγόμενον, .οὖκ ἄνδρες ἐν αὐτῷ, μοναχαὶ δὲ 

γυναῖκες οἰκοῦσιν! ἐκ δὴ τούτου πρό τινων οὐ πάνυ πολλῶν 

ἡμερῶν ἧκέ μοι γράμμα ἔχον μὲν ἐπιγραφήν, αἱ ἅπασαι μο- 

ναχαὶ τῷ πατριάρχῃ, ἔχον δὲ καὶ τὴν κατηγορίαν ὅσην -ἂν 

εἴποις κατὰ τῆς ἡγουμένης πολλήν. Τί οὖν ἐγὼ ὡς διῆλθον 

τὸ γράμμα ποιῶ; καὶ σχόπει ἡμῶν τὰ ἐγχλήματα: οὐκ αὐτίκα 

παροξύνομαι τῇ κατηγορίᾳ ---ἐπειδὴ χαὶ χαλεπή τις ἦν χαὶ 

ἱκανὴ παροξῦναι χαὶ γράφω μὴ ἡγουμένην εἶναι τὴν ἡγουμέ- 

γην-- ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα δοὺς λογισμοῖς τῷ Χαρτοφύλακι ση- 

μαίνω Θεσσαλονίκης, τῷ προεστῶτι τῆς τοῦ ᾿Αχαπνίου μονῆς, 

καὶ τῷ τῆς τοῦ Χορταΐτου χαθηγουμένῳ, τοῖς τρισὶ δὴ τούτοις 

σημαίνω ἐν γράμμασιν ὁμοῦ γενομένοις, τὸ χατήγορον παρὰ 

τίνος ἢ τίνων συντέθειται καὶ ἐξεπέῤφθη γράμμα ζητεῖν, ἅμα 

δὲ χαὶ τὰ κατὰ τὴν ἡγουμένην ἐξιχνιάζειν καὶ ὅλως τὰ τῆς 

ἀληθείας τοῦ γράμματος: εἶτα δὴ καὶ ἡμῖν γνωρίζειν, ὡς ἂν 

ἐχ τοῦ τὴν ἀλήθειαν ἰσχῦσαι καταλαδεῖν, ἰσχῦσαι μὲν εὐπε- 
“ 

τῶς τὸ προσῆκον τῇ τοῦ μοναστηρίου χαταστάσει. ποιεῖν" ὅτι ὃ 
3 
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οὗ πλαττόμενος νῦν ταῦτα λέγω, ἀλλ᾽ οὕτω πάλαι γέγονεν 

ἔργῳ, λαδὼν ὅ μοι χθὲς ὁ Χαρτοφύλαξ ἔχει πεπομφὼς γράμμα 

γνώσῃ σαφῶς ὡς οὕτω γέγραπται, καὶ ὡς γέγραπται πέπρα- 

χται" πότερον δὲ ἀδελφή τις τοῦ....... ἢ χατηγορουμένη ἐτύγ- 

χανεν οὖσα ἡγουμένη, ἣ οὐδὲν οὐδ΄ ὅλως γένει προσήχουσα, 

οὐ πάνυ τι ὅτι ἤδειν μέμνημαι εἰ δ᾽ ἄρα καὶ βεθαίως ἤδειν, 

τί πρὸς τῆς ἀληθείας χαὶ τοῦ δικαίου; τί δεινὸν τῇ ἀνθρώπῳ 

γέγονεν ἢ πρὸς ὕδριν ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τῆς ἐμῆς καὶ τῆς ἐξε- 

τάσεως ἐρὲ ἴς οὐδέν: εὐθὺς γὰρ εἴ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ προσχεί- 
Ε “- ὄν μενος" ποῦ δὲ ἀρχετὸν ἐμοὶ τουτὶ μόνον εἰς ἔλεγχον καὶ ἀπο- 

ν ΄ 3 , ἣν 4 τροπὴν τῶν ἀγνωμόνων χαὶ ἀχαρίστων ἀγροίκων, οἵ ἐπὶ καχῷ 

τῷ σφετέρῳ ἀναισθήτως κινούμενοι ἐπίασιν ἐμοὶ διαλοιδορού- 

μένοι" ἀλλ᾽’ ἐρωτᾷς χαὶ τί δὴ ἄλλο ποιεῖν ἕξεις πρὸς ταῦτα; 

γράφεις τῷ λοιδόρῳ' τοῦτο μὲν οἴκοθεν, τοῦτο δὲ καὶ πρὸς τοῦ 

θειοτάτου βασιλέως χαὶ ἀντιλοιδορήσεις, καὶ διδάξεις τὰ ἑαυτοῦ 

μέτρα μὴ ἀγνοεῖν: καὶ ὅτι αὐτῷ πολλοῦ τινος δεῖ ἐχ τοῦ ἴσου 

ἣμῖν καὶ προσφέρεσθαι καὶ διαλέγεσθαι, μήτοι γε ἀμαθῶς τρα- 

χύνεσθαι καθ᾽ ἡμῶν καὶ κατατρέχειν ἀδίκως ὅν γε καὶ ἐχρῆν, 

εἴ τί που χαὶ ἐγκαλεῖν ἡμῖν εἶχε δικαίως, πολλῇ πρότερον χε- 

χρημένον τῇ εὐλαδείᾳ χαὶ τῇ παραιτήσει τοῦ δοχεῖν ἐγχαλεῖν: 
εἰ δὲ μὴ σύ γε γράψεις, ἀλλ᾽ ἔγωγε τοῦτο ποιήσας καὶ ἐπα- 

2, χθέστερον εἴπερ αὐτὸς ἔμελλες, πείσω καὶ ἄχοντα ἑαυτὸν ἐπι- 
, γνῶναι, καὶ τῶν μειζόνων ἢ κατ᾽ αὐτὸν μὴ “μείζω φρονεῖν εἴεν, 

Γ ΟἿ μ Τὸν δὲ λυμεῶνα καὶ κλέπτην ᾿Αρσένιον τί δὴ καὶ εἰς "τὴν τῶν 
Μαγγάνων ἐπέμπετε μονὴν τοῖς χαταπατεῖν ἡμᾶς βουλομέ-. 

νοις, ἵν᾽ ἴσως ἐὐ Πἀβξο ενοι καὶ ταπεινούμενοι νεύωμεν πρὸς 

ὅμᾶς χαὶ ἐπιστρερώμεθα' ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἡμεῖς, ὦ θαυμάσιε, Ὁ 
πεφύκαμεν ἐπιστρέφεσθαι, ὅτ' μὴ μόνῃ ἀγάπῃ καὶ τῷ νόμῳ 

Εν 
3 τοῦ χρείττονος. Σφόδρα δυσχερῶς ἔσχον ἐπὶ τούτῳ καὶ λελύ- 

πημαι, ὥστε χαὶ κινηθῆναι τὸν ᾿Αρσένιον, εἰ μὴ ταχέως τῶν 
Μιχγγάνων φεύγοι τὸ μοναστήριον, ἀφορισμῷ χαθυποδαλεῖν’ οὗ 
χαθυπέδαλον δὲ ἀναμένων δι᾿ ὑμῶν αὐτὸν ἐχεῖθεν αὖθις μετα- 
κληθῆναι: ἂν δὲ μὴ μετακληθήσεται, καθυποθληθήσετα:, ἵνα γνῷ 
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ποτὲ καὶ μετανοῇ καὶ θέλειν εἶναι μοναχός, καὶ ζητεῖν τὸν 

πατριάρχην, τὸν ἡγούμενον, καὶ τὰ πνευματικά. 

ομε.) Τῷ αὐτῷ 

“Ὅν περ κατὰ τῶν τοῦ Βέχχου" ἀδολεσχιῶν ἢ οὑτινοσοῦν 

ἄλλου λόγον ἐκϑεδωλχένα: τὴν σὴν οἶδα σοφίαν, εἶτα ἐγὼ παρὰ 

σοῦ δεξάμενος καὶ ἀναγνοὺς καὶ θαυμάσας, ἔχειν ἐμαυτῷ δεῖν 

ἐνόμισα, καὶ ἔσχον γξ ὡς οἰκεῖον πεποιημένος τὸν σόν, τοῦτον 

μέμνησαι παρ᾽ ἡμῶν ἐπισχέφεως χάριν χαὶ αὖθις αἰτῆσαι λα- 

βεῖν, οὐ μὴν δὲ καὶ εἰληφέναι ὅτι μηδὲ ἦν τηνικαῦτα ἀνὰ χεῖ- 

ρὰς αἰτοῦντος: ἀλλά μοι νῦν ἐπιέναι δόξαν αὐτῷ, νῦν χαὶ ὡς 
Ἶ 

αἰτήσας οὐκ ἔλαδες ἀνεμνήσθην: ἐπεὶ δ᾽ ἀνεμνήσθην καὶ εἶχον 

βθών, τάχος αὖθις ἀπόστειλον, εἰ τέως ἄγειν σχολήν, καὶ μὴ ἄλ- 

λὸς ὀξύτερος ἀγὼν ἐπείγει" εἰ δὲ πολλὰ προσίσταται, χαὶ δὴ 

τούτων ἕνεκεν ὑπερτίθεσθαι, δυοῖν ὄντοιν, τοῦ τ΄ ἀναγνῶναι, τοῦ 

τε πάλιν πέμφαι, θατέρω μὲν ἔστω ὑπέρθεσις, τοῦ δευτέρου δὲ 
΄ ΩΝ , ΜΙ ᾿ ΑΌΡΕΡς Βι τὶ εἴ -ρι Αι. ἌΝ θέ τ . 

“μή; ἢ τίνος δὲ΄ χάριν παρὰ σεαυτῷ τὸν λόγον χαθέξεις, χαὶ 

5 “ ΕΝ 3 :  ωὰ ἘΣ ᾿ Ε ᾿ 

οὗ νῦν αὐτίκα ἀποστελεῖς, εἰ νῦν ἀναγινώσχειν οὐκ ἔνι; ἐξὸν 
. “ ἣμ. ὃ ἰδ 3 ΡΞ 

. ὥσπερ παρὰ σαυτοῦ λαμδάνειν ἔχοντα", οὕτω καὶ παρ᾽ ἡμῶν αἱ- 

᾿ποῦντα χρείας ἐπελθούσης λαμδάνειν' εἶεν. Ὃ δ᾽ εἰς Ἰ]οντοη- 

ράχλειαν ἀποδεδημηχὼς χαὶ αὖθις ἐπανιὼν μοναχός, ὅτι μὴ ἐρὼω- 

τᾶσθαι πρὸς βασιλέως ἠξίωται ὧν τε ἔγνωχε πέρι, ὧν τε τεθέα- 

ται, δυσχερῶς ἔχει καὶ ἀθυμεῖ" χαί μου δεδέηται προσιὼν ἄνε- 

νεγχεῖν βασιλεῖ, ὡς εἴπερ αὐτῷ καὶ δεύτερος ἀνυσθήσεται πλοῦς, 

δοθῆναι καί τινα βραχὺν γοῦν χρόνον τοῦ τι τῶν δοκούντων εἰ- 

πεῖν" εἰ δὲ μὴ ἀποπλεῦσαι πρόκειται, ὅτι οὐκ ἀποπλευσεῖται τέως 

ἸῸΝ ΠΡΕΘΘΕ ον: «- “ἝΝ ἕνα ΤΕ ᾿ 
ἀκοῦσαι, καὶ ἠρεμίαν ἐντεῦθεν ἔχειν τῶν λογισμῶν, ὡς γοῦν γξ 

ἢ) θέλει νείμαι Α. 

Ὦ Βέχου Β. 

3) τοῦτο μέμνημαΐί σε Α. 

ἢ δὴ χάριν Δ. ) 
ὅ) ἔχοντος Α. 

) αἰτοῦντα λαμδάνειν ἀεί, χρείας ἐπελθούσης λαμθάνειν ἃ. 
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μήτ᾽ ἀκουόμενος μήτ᾽ ἀκούων, ἀστατεῖ χαὶ ταλαντεύεται, χαὶ ἕαυ. 
τὸν ἐφ᾽ ἑνὶ στηρίζειν οὐ δύναται, ὅπερ οὐ μόνον ἀνδρὶ μοναχῷ, 
ἀλλὰ καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ πρὸς πᾶσαν πρᾶξιν πολεμιώτατον: 
πλὴν ἡμεῖς μὲν παρ᾽ αὐτοῦ ἱκεσίαν δεξάμενοι ἀνηνέγχαμεν ἤδη: 
χρὴ δὲ λοιπὸν καὶ διὰ σοῦ βασιλέα τίποτε ἄρα οὗτος βούλεται 
ἀχούειν, καὶ τὸν δὲ τί δήποτε βασιλεὺς μανθάνειν προστάσσειι͵ 

ομς᾽) Τῷ βασιλεῖ 

Παραδηλοῦν μὲν τῇ ἐκ Θεοῦ βασιλείᾳ σου, χράτιστε ἅγιέ 
μοὺ δέσποτα, καθ᾽ ἕκαστον τῶν πρὸς αὐτὴν ἡμετέρων γραμ- 
μάτων ὡς εὐχὰς ὑπὲρ αὐτῆς πρὸς Κύριον καὶ δεήσεις ποιού-.- 
μεθα, γράφοντός ἐστιν, οἶμαι, τὰ φανερά, χαὶ τὰ τοῖς - πᾶσι 
δῆλα γνωρίζοντος: πλὴν ἐπειδὴ χεχράτηχε τῶν ἐπιστολιμαίων 
πρὸς βασιλέα λόγων ἄρχεσθαι ἐξ εὐχῶν, εὔχεσθαι μὲν γράφειν 
διὰ τὸ πᾶσι γνώριμον παραιτοῦμαι, πληρῶ δὲ ὅμως τὰ τῶν 
εὐχῶν, καὶ μὴ γράφων ὅτι πληρῶ. Καὶ τοίνυν δῴη σοι Κύ- 
ριος χατὰ τὴν χαρδίαν σοὺ καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πλη- 
ρώσαι' μαχαριότητα ἡμερῶν ἐμπλήσαι σε, χαὶ δείξαι σοι τὸ σω- 
τήριον αὐτοῦ: ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου, κἀκείνων υἱοὺς τῶν 
υἱῶν" ἴδοις τοὺς ἐχθρούς σου λιχμῶντας χοῦν πρὸ προσώπου 
σου" καὶ ἴδοις εἰρήνην ἐπὶ τὸν σὸν Ἰσραήλ' τὰ μὲν τῆς εὐχῆς 
τοιαῦτα. Ἡμεῖς δὲ ἄραντες ἐξ ᾿Ατραμυττίου, δεῖ γὰρ ἤδη καὶ 
αὐτῶν ἅψασθαι τῶν ὑποχειμένων τῇ ἐπιστολῇ, ἄραντες ἐκεῖθεν 
χαὶ τῶν πνευμάτων οὐκ ἐπιτηδείων τυχόντες, μόλις δὲ ἡμερῶν 
ἰσχύσαμεν εἰσιέναι τριῶν τὸν πορθμόν καὶ δι’ αὖ ἑτέρων το- 
σούτων τῇ Προικονήσῳ προσχεῖν ἐρέττοντες χαὶ ἀπὸ χειρῶν 
τὴν τριήρη κινοῦντες, χαὶ πρὸς ρεῦμα χαὶ ἄνεμον ἐναντία φε- 
ρόμενον ἐχθιάζοντες. Ἐπεὶ δὲ προσέσχομεν, οὐχ ὅλας ἕξ ὥρας 
ἐνταῦθα διετετρίφαμεν, καὶ πάλιν εἶχεν ἡμᾶς ἡ θάλασσα, εἰ- 
ρεσίαις αὐτὴν κατὰ τὰ πρότερα ἐπιπλέοντας ἕως συντελεσθεί- 
σῆς τῆς ἔχτης, τὴν ἑῤδόμην ἐπιλαθεῖν' αὐτὴ μὲν οὖν ἐπέλαθε, 

ἢ) προστάσσει μανθάνειν Α, 

Ἵ πορθμὸν] ἀριθμὸν Α. 
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καὶ νότος ἐπιβάλλει αὐτίκα ἀμυδρὸς μὲν χαὶ χαυσώδης, καὶ 

ἐπὶ ὁδάτων χινῆσαι ναῦν ἀσθενέστατος, ἀναταράξαι δὲ θάλασ- 

σαν χαὶ κύματα κορυφῶσαι καὶ εἰς ναυτίαν ἐμπλέοντας χατα- 

στῆσαι ἀνθρώπους ὡς ἱχανώτατος. Καὶ συνέδαινεν ἐκ τούτου 

πολλὰ μὲν ἡμᾶς χαυσωθῆναι, πολλὰ δὲ ταραχθῆναι καὶ δυσ- 

χερᾶναι τὸν πλοῦν, τὰ πρὸ τούτου μηδὲν δυσχεράναντας, ὡς 

ἐλάχιστα δὲ ὅμως πρὸ ὁδοῦ γενέσθαι καὶ τῆς θαλάσσης ἐπι- 

δραμεῖν. Πλὴν ὅπως δήποτε Θεοῦ δουλομένου τὴν σὴν καὶ 

βασιλίδα πόλιν κατειληφότες, λαμπρῶς τε καταχθέντες καὶ 

ὑπὸ πανδήμοις προὐπαντήσεσί τε χαὶ εὐφημίαις εἰσδεχθέντες, 

οὗχ ὅλην ὑγιῶς μίαν ἔχοντες ἠνύσαμεν ἡμέραν' χαὶ σώματος 

ἀνωμαλία, ἵνα μὴ λέγω νόσος, ἀχριδὴς ἐπιτίθεται καὶ κατα- 

βάλλει ἐπιθεμένη, καὶ ἐν κλίνῃ χαὶ ἀτροφίᾳ ἔτι καὶ νῦν κατ- 

ἐχει εἰ δὲ καὶ παρειμένους εἰργάσατο, λογιζέσθωσαν καὶ λεγέ- 

τωσαν ἕτεροι, ὅσοι δηλαδὴ τῷ ἡμετέρῳ τῷδε καὶ ταλαιπώρῳ 

σώματι ὁπόσον ἀδρανείας πρόσεστι καὶ λεπτότητος ἐξεπίσταν- 

ται. Κἀγὼ μὲν καὶ ἐς δεῦρο ἐν τούτοις εἰμί, Θεοῦ δὲ ἔργον 

ἡμῖν δοῦναι κρείττονος ἕξεως ἐπιδῆναι: δοῦναι δὲ καὶ ὃ τῆς ὑ- 

γείας ἐπέχεινα, θᾶττον ὧδε ἐπιστάντα σε χατιδεῖν ἡδίω! μὲν 

αὐτὸν ὄντα τῇ τῶν πραγμάτων ἀμείνονι καταστάσει, ἀμήχανον 

δὲ καὶ τοῖς ἀνθρώποις εὐφροσύνης μέγεθος ἐμποιοῦντα, ὅτι σε 

καλλίνικον τέθεικεν ὁ Θεός, καὶ ὅτι σε αὐτοὶ τοιοῦτον ἐπανιόντα 

θεάσασθαι κατηξίωνται. 

ομζ) Τῷ μοναχῷ ᾿Αϑανασίῳ τῷ Δεπενδρινῷ 

Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ θαυμαστὸν σπεύδοντά σε εἰδὼς ἐχεῖσε καὶ 

τῇ δοιότητί σοὺ γράφειν διενοούμην" διὰ τοῦτο χαὶ πάλαι βου- 

λόμενος ἐπιστέλλειν δοῦναι πέρας τῇ βουλήσει χαὶ εἰς "Αρτινα() 

παρέτεινα: ἐπεὶ δὲ. οὐκ ἐχεῖ Θεὸς ἀπήγαγεν, ἀλλ᾽ ἔτι παρὰ τὸν 

τοῦ ᾿Ατραμυττίου χατέχει χῶρον, μεῖζόν τι διὰ σοῦ βουλόμενος 

ἴσως οἰκονομεῖν; εἰς ᾿Ατραμύττιον ἤδη γράφω" καὶ ἅ[μα] μέν 

1) ἡδία Α. : ΚΟ 
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σε προσαγορεύω, ἅμα. δέ σοι χαὶ τὸν ἐν Κυρίῳ διαπέμπομαι ἀ. 
σπασμόν, ἅμα δὲ χαὶ ὑπερεύχογισί σου, οὐχ ἵνα τύχῃς ὧν ἵκα.- 

ὦ σε μάλιστα νῦν ἡ χρεία χαταλαμβάνει: τίνων 
; τῆς ἰσχύος οἵμχι καὶ ὑγείας τοῦ σώμκχτος: π Η Ὶ ᾿ "Ἢ ε τρύζον ον καὶ πόνοι ΧΟΧῚ τοῦτο γὰρ ἤδη χαὶ μχχρῷ γήρᾳ χξχμηχε καὶ πόνοις ἀσχητι- 

χοῖς ἐμμόνοις χατείργασται: τοῦτο καὶ ὑγιαίνειν χρήζει καὶ δύ. 

ὶ ἊΠ νασθαι. Τοιγαροῦν καὶ ἐπιτ ἰιτυγχάνοις τούτων ἐπὶ πολύ" εἰ δέ 
πὼς πεῳφυχὸς ἦν χαὶ ἀεί σε τυγχάνειν εὔξασθα! οὐκ ἂν ᾿ Η ἰ Ὁ ν 

ἐπι 
. ἐφεισάμην. Θέλεις χαὶ περὶ ἡμῶν ἴσως ὡς ἔχομεν ἀχοῦ- 
σαι; ἴσθι οὖν ὡς ἔχομεν οὐκ ἄλλως: πόθεν; ἐκ τῆς τῶν φι- 
ἐπ π| ἰδ ἀδελτηρίας, οἵ γε εἰς ἕξιν ὥσπερ ἐλθόντες τοῦ μη- 
δὲν πρός τ ε ᾿Εκχλησίαν συμδατικὸν μήτε λέγειν, μὴτε φρονεῖν, 
δεινὸν ποιοῦντα: εἰ βατασταῖεν τῆς ἕξεως. Οὐ γὰρ εἰ χαλῶς 
καὶ ὡς Θεῷ φίλον ἣ ἔνστασις ἑαυτοῖς ἐστιν ἐξετάζουσιν, ἀλλ᾽ 
αὐτὸ δὴ μόνον ἀντὶ πάσης ἀρετῆς ἀποχρῶν ἥγηνται, εἰ ἐνί. 
σταιντο καὶ διίσταιντο' τοῦτο δὴ καὶ γίνεται καὶ ἀθλίως τὸ Χρι- 
στοῦ σῶμα σπαράσσεται καὶ λυμαίνεται: πάσχομεν δὲ καὶ ἡμεῖς 
τοῦθ᾽ ὁρῶντες, καὶ βοηθεῖν δυνάμεθα μέν, ἀναθαλλόμεθα δέ, τὴν 
ὑμῶν ἀναμένοντες καὶ ἐπιδημίαν καὶ συμμαχίαν. ᾿Αλλὰ διε- 
γέρθητε οἵ πρεσδύται μὲν τῷ χρόνῳ, ἀεὶ δὲ ἀκμάζοντες τὸν ὑπὲρ 
εὐσεδείας χαὶ ἀληθείας ζῆλον: διεγέρθητε χαὶ τὴν πανοπλίαν 
ἀναλαθόντες τοῦ πνεύμχτος ἀγωνίσασπθε, χαὶ οὐδὲν φοβερόν, εἰ 
δύο ἡμεῖς ὄντες εἴτε χαὶ τρεῖς πρὸς τοσούτους ἀντιπαρατάξεσθε' 
ἕξετε γὰρ χαὶ Θεὸν ἐν ὑμῖν, καὶ σὺν αὐτῷ, κατὰ τὸ γεγραμ- 
μένον, μυριάδας μεταχινήσετε, ἢ πρὸς ὉΌΝ ἀπειθεῖς μένοντας, 
ἢ πρὸς ἀρετὴν καὶ τὴν βελτίονα ἕξιν ἀπὸ τῆς οὐ χαλῆς μετα- 
δεδλημένους. 

μη΄) Τῷ αὐτῷ ἔτι εἰρηνεύοντι 

ΤΠΙροσφθέγγομαί σε χαὶ πάλιν, σεδασμιώτατε, χαὶ πάλιν σε 
αἷς αὐταῖς εὐχαῖς, αἷς χαὶ πρ ρότερον, δεξιοῦμαι. Ὃ γὰρ πλείων 
μοὶ περὶ σοῦ λόγος, μᾶλλον δὲ ὃ πᾶς, ἐρρῷαθαί σου τὸ σχῆ- 

Υ γος χαὶ τῆς ἐκ τούτου χαταπολαύειν ὑγείας, τὰ δ᾽ ἄλλα ὡς ἄρα 

τὰ 

3 
ξ 
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καὶ ἔχεις, καλῶς ἔχεις" οὗ γὰρ δὴ βούλομαι τούτων ἕνεχα χαὶ 

μαχρηγορεῖν μή τισι καὶ τοῦ δέοντος εἶναι: δόξω κολακικώτ τερός" 

πλὴν ὑγιαίνων χαὶ κατ᾿ εὐχὴν πράττων προθυμήθη τι χαὶ τὴν 

δεῦρο φέρουσαν ὡς τάχιστα᾽ διελθεῖν: χρήζει γάρ σου τὰ ἐνταῦθα 

καὶ λίαν γε χρήζει, ὡς ἰατροῦ δήπου χαὶ ἱκανοῦ θεραπεῦσαι" 

πεποίηχξ δὲ αὐτὰ πονήρως ἔχειν καὶ οὕτω χρήζειν ἡ ἀπέραντος 

φιλονεικία τῶν μήτε ἃ λέγουσιν εἰδότων, μήτε περὶ ὧν διατεί- 

γονται, ἥ γε καὶ τοσαύτην τοῖς Μανιχαίοις δέδωχεν ἄδειαν, ὅσον 

οὐδέποτε, ἀφ᾽ οὗπερ ἡ κατ᾽ αὐτοὺς ἀθεότης. παρεισεφθάρη τῷ 

βῴ, ἐφάνησαν ἔχοντες, χαὶ τὸ δεινότατον, ὅτι χαὶ ἀναστέλλειν δυ- 

νάμενοι τὴν κακίαν ἡμεῖς, ὅμως ἀναδαλλόμεθα, τὰς προχείρους εἰς 

συκοφαντίαν ὑφορώμενοι γλώσσας. Εἰ δὲ τῆς χρηστότητος χαὶ 

τῆς ἀνοχῆς Θεοῦ καταφρονεῖν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πεφύχασιν 

ἄνθρωποι, ἀνθρώπων χρηστευομένων καὶ φειδομένων πῶς οὐ χα- 

ταφρονήσουσι ; περινοστοῦσι τοίνυν ἀνειμένοι φόβου παντός, καὶ 

ἐλευθεροστομοῦσιν, οὐ χατά γε ἀνθρώπων --- φορητὸν γὰρ ἣν 

τοῦτό γε --- τῆς δὲ τοῦ Θεοῦ Ἔχχλησίας, χαὶ τὴν πρὸς αὐτὴν 

ἀποστασίαν διδάσχουσι; πολλὰ πρότερον εἰς κακοδοξίαν αὐτὴν δια- 

βάλλοντες. Τίνες οὗτοι βούλει μαθεῖν ; ὅσοι χαχοὶ βούλονται εἷ- 

ναι χαὶ τῶν ἰδίων ἐπιθυμιῶν ὀπίσω πορεύεσθαι, οὗ περί τε ὁρ- 

θοδοξίας, περί τε κακοδοξίας τοσοῦτον ἴσασιν, ὅσον οὐδ᾽ ἐμπίδες 

χαὶ σκώληκες περὶ τῆς τῶν ἀστέρων χινήσεως. Νῦν οὖν ὑμᾶς 

διαναστῆναι καιρός, καὶ ὃν ἄνωθεν ὑπὲρ Θεοῦ χαὶ τῶν θείων ζῆ- 

λον ἐνδείξασθαι: νῦν καὶ γήρως ἐπιλαθέσθαι, καὶ νόσον κατα- 

φρονῆσαι, καὶ παντὸς ἐμποδίζοντος: νῦν χαὶ τὸν θειότατον βασι- 

τιχρίστου προοίμια" κἂν οὕτω προθυμηθείητε, κρατήσειε Κύριος τῆς 

δεξιᾶς χειρὸς ὑμῶν χαὶ συναντιλάδοιτο τῆς σπουδῆς ὑμῶν, καὶ 

νυκιητὰς ἀναδείξεις, μέγα κατὰ τοῦ πατρὸς τοῦ ψεύδους καὶ πά- 

σης αὐτοῦ τῆς χαχίας στήσαντας τρόπαιον. 

ομϑ') Τῷ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ 

Σοφώτατε'" γνῶναι παρέστω σοι; ὡς οἱ ἐν. Πειρίνθῳ Δωριεῖς 

τε χαὶ Πελοποννήσιοι οἱ ἐς Βυζάντιον συνδεδραμηχότες, καὶ 

1) οἱ ἐς ἐς ἃ. 

λέα σὐμμαχον παρακαλέσαι χαὶ παρατάξασθαι πρὸς τὰ τοῦ ἂν- 
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ὡς ἡμᾶς ἀφιγμένοι ἤκουσαν μὲν λόγων γενναιοτέρων χαὶ οὐ. 
δαμῶς πρὸς χάριν, ἀλλὰ πρὸς ἀλήθειαν εἰρημένων αὐτοῖς" πει. 
σθῆναι μέν τοι καὶ τῇ χχλησίᾳ συμδῆναι οὔτ᾽ ἀπείπαντο, χα. 
θάπερ εἰώθεσαν, οὔτ᾽ ἀπεμαχέσαντο, ἀλλά πως πραότεροι χαὶ 
ἡδίους τὰς γνώμας γενόμενοι ἀπήεσαν, τό τε τῆς Ξ τῆς γε- 
νέσθαι διαδεθαιούμενοι, ἐπὰν αὐτοῖς γένηται ἥκουσιν ἀπ᾽ 'Άτρα. 
μυττίου τοῖς γέρουσιν ἐντυχεῖν: ὡς ἂν δὲ αὐτοῖς μὴ συμβαίη πλείω 
τῆς δυνάμεως ἀναλοῦν, πένησιν ἀνθρώποις ἐπὶ χρόνον ἐν ἄστει 
προσεδρεύουσιν, ἔδοξε τὴν τἀχίστην πέμπειν εἰς ᾿Ατραμμύτιον, 
χἀχείνων περὶ τοῦ τί ποιητέον' πυθέσθαι: καὶ πέμπουσιν ἤδη: 
ὅπερ οὕτω γινόμενον" γνόντες ὑμεῖς φθάσατε τοὺς μοναχοὺς 
ἀσφαλεῖς εἰς τὴν γεγονυῖαν πρᾶξιν ποιήσαντες, καὶ οἵδ᾽ ὅτι ἕξετε, 
καὶ τούτους᾽ συνεπομένους, μηδενὸς ἀντ ε ονσε: προσέχειν 
δὲ πλὴν ἄξιον μὴ ἐνδιδόναι καὶ φιλῷ γοῦν᾽ νεύματι τὴν τοῦ. 
ἀμφηρίστου᾽ μνημοσύνου κατάλυσιν’ ὡς ἔγωγε πάντας πείθω, καὶ 
τούτους δὴ τοὺς Πελοποννησίους ὡς οὐδεὶς ἔσται τρόπος οὐδέ. : 
ποτε, χαθ᾽ ὃν ἣ Ἐχκχλησία τὸ εἰρημένον δέξεται. καταλύειν" χαὶ 
ὑμεῖς δ᾽ αὖ ἑτέρωθεν τῆς γνώμης ταύτης ὁλοσχερῶς ἀντεχόμε- 
᾿ πείσετε σαφῶς πάντας χαὶ χρατήσετε τῷ τῆς ἀληθείας. 
αἱ δικαιοσύνης Θεῷ συμμαχούμενοι. 

ον) Τῷ αὐτῷ 

Ὃ τῆς Ἰκονιέων πόλεως μητροπολίτης οὑτοσὶ οὗ πλέθρα 
γῆς αἰτεῖ τόσα χαὶ τόσα, οὐδὲ δεσποτείαν κατά τινων χτήσα- 
σθα: δούλων, χαὶ φορολογεῖν αὐτούς, οἷα τὰ τῆς ἡμετέρας ἐξαί- 
ρετὰ σπουδῆς, ἵνα μὴ λέγω ποιμαντικῆς, ἀλλ᾽ ὅπερ καθαρῶς 
ἐστιν ἀρχιερατικόν, τοῦτο δὴ καὶ αἰτεῖ’ ἀπιέναι εἰς τὴν πένησ- 
σαν αὑτοῦ" Ἐχχλησίαν, ἡδέος μὲν οὐδενός, πολλῶν δὲ τῶν 

1) ποιητέου Α. 

3) γιγνόμενον Α. 

8) χαὶ τούς ὃε Α. 
Ὁ φιλῷ νεύματι τὴν τοῦ πλεῖστα ὑπὲρ εὐσεδείας ἐγιδρώσαντος πατριάρχου μνὴ" 

μοσύνου κατάλυσιν Α. 

8) ἑαυτοῦ Α. 
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ἐναντίων ἐπιτευξόμενος" ἡδέων δ᾽ οὖν ὅμως αὐτῷ καὶ τούτων διὰ 
4 “ “ἃ δΔ,,,ῳ2 ᾿ ᾿" Ἂς Ων ᾿ ΄ 3  Φατ, ὁ 

τὴν τοῦ Χριστοῦ! ἀγάπην καὶ τὰς ἐχεῖθεν ἀντιδόσεις. ᾿Ἐπεὶ οὖν 

ἢ τοῦ ἀνδρὸς αἴτησις τοιαύτη τις καὶ οὕτως ἐπαινετή, ποῦ δέ- 

καιον μὴ καὶ ὑμᾶς παραχληθῆναι χαὶ δοῦναι τὴν χάριν ταύτην 

αὐτῷ, βάρος οὐδὲν ἔχουσαν οὐδὲ πόνον; δώσετε δὲ πῶς; τῷ ἐχ 

Μήδων ἥκοντι Ταδρᾷ συστήσαντες τοῦτον καὶ παραθέμενοι, οὗ 

μόνον ἵν᾽’ αὐτῷ συνοδοιπόρος ἀγαθὸς ἧ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἄρχον- 

τος Περσῶν γενόμενος λέγει τί καὶ πράττοι, ἐξ οὗ περ οὗτος ὀνή- 

σεται. Οὕτω δή ποὺ δόντες, οὐκ αὐτῷ δὴ μόνῳ, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν, 

χαὶ πρό γε ἡμῶν τῷ Θεῷ, ᾧ καὶ οὗτος ἱερᾶται, καὶ ὑπὲρ οὗ τὴν 

προκειμένην δολιχήν τε οὖσαν, κατὰ τὸν ποιητήν, καὶ ἀργαλέην 

ἀνύειν προήρηται. Ἥκει λοιπὸν ἐπὶ τούτῳ, καὶ κεχλήοθω ὁ Γα- 

θρᾶς, καὶ παρατιθέσθω ὃ ἀρχιερεὺς αὐτῷ, καὶ τἄλλα τελείσθω 

τὴν σήμερον, ἵν᾽ ὅδε τῶν ἄλλων ἀφροντήσας ἑνὸς δὴ γένηται καὶ 

μόνου τοῖς λογισμοῖς" λέγω δὴ ὅπως συνοδοιπορεῖν δύναιτο, καὶ 

ἐς Ἰχόνιον χαταλαμβάνειν, τῶν ἀγόντων χαὶ συνοδευόντων μήτε 

δι’ ἀπορίαν ὑποζυγίων, μήτε δι᾿ ἄλλου τοῦ τῶν ἀναγκαίων ἔν- 

δειαν καθυστερήσας. 

΄ Ξ Με. Ἐπ ονα) Τῷ αὐτῷ 

Οἱ τὸ Πευκίων ἐπίνειον οἰκοῦντες Παρδόπουλοι ἐλεεινοὶ 

προσίασιν ἡμῶν χλαίοντες ὁμοῦ χαὶ τὰς ἑαυτὰς ἀναγγέλλοντες 

συμφοράς. Καὶ εἶναι μὲν ἑαυτοῖς δεινὸν λέγοντες ἀφαίρεσιν 

τῶν οἰκείων παθεῖν, εἶναι δὲ δεινότερον ὅτι ἐπὶ προφάσει τοι- 

αὔτῃ πεπόνθασι. Γινώσχεις οἶμαι τὴν πρόφασιν: ἀλλ᾽ ὀμνύου- 

σιν οἱ ἄνθρωποι κατὰ πάντων ὅσα φρικωδέστατα, μηδὲν ἑαυ- 

τοῖς συνειδέναι ὅσα ὃ ψευδομόναχος κατεῖπεν αὐτῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ. 

ἄλλο τι τῶν ὅλως δεικνύντων εἰς δασιλέα προσχεχρουκότας 

αὐτούς. Καὶ ἐπειδὴ οὕτως ἀπόμνυνται, προσέχειν ἄξιον μὴ ἀν- 

αἰτιον τοῖς ὕπ᾽ αἰτίαν συγκχαταδικάσαι. Καὶ γὰρ τἄλλα ὅσα 

ἐπαινετὰ τοῦ πάντα χρηστοῦ δασιλέως καὶ στέργοντος καὶ 

πρεσδεύοντος ἄδικα ἂν πάσχοι τὸ δίκαιον, τῆς πρώτης καὶ 

ἢ τὴν Χριστοῦ Δ. 
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ταῦτα τάξεως. ὃν τῶν καλῶν. ᾿Αλλὰ στῆσον τοὺς φόβδυς τοῖς 

ἀθλίοις τοῖς ὃε Παρδοπούλοις: ἀνάσωσον χαὶ τὴν πτωχυκὴν οὐ- 
ἜΣ Αννα κῦΣ Ὑοβεγε, χεόν  Σ λα ᾿ κι τον τάν Ἰ ν 

σίαν αὐτοῖς, χαὶ δὸς αὐτοῖς ἐλευθέρως ζῆν: ἅμα δὲ χαὶ εὐνου- 
τ οἰ’ τχϑεῖ δ κα ξς ΣΣ - ΡΤ σα Ν 

στέροις εἶναι βασιλεῖ, ἐξ εὐεργεσίας μᾶλλον ἢ στερήσεως τῶν 
ΟΣ λας τυχουν ΑΝ δ ΕΑΝ ΤΙΣ Δ ΝΟΣ 
ἐνόντων τὴν ἐπίτασιν εἰληφόσι' ναί, δὸς καὶ ἀνταποδοθήσεταί 

σοι ἔλεος ἐν πολλαπλασίῳ τῷ μέτρῳ παρὰ τοῦ φιλανθρώπου 

χριτοῦ: πότε δὴ πότε; ὅτ᾽ ἐχεῖνος μὲν ἥξει κρίσιν ποιήσων 

χαὶ ἀποδώσων πρὸς ἀξίαν ἑχάστῳ, σοὶ δὲ φιλανθρωπίας τυχεῖν 

εὐχταιότατον. 

ονβ) Τῷ μοναχῷ 

Ἡμεῖς, ὦ θεσπέσιε, κατὰ τὸ δοχοῦν. τῷ Θεῷ ταῖς χοι- 

γαῖς: τῆς Ἐκκλησίας παραδεδομένοι φροντίσιν οὔκ ἔχομεν λέ. 
γειν ὡς ὑπὸ τῆς ἀσχολίας ταύτης τὴν τῶν λόγων ἰσχύν, ἥτις. 

χαὶ ὅση ποτὲ ἣν ἡμῖν, οὐκ ἀποδεδλήκαμεν, ὥστε καὶ δεῆσαν : 

ἀρτίως γράφειν πρὸς σέ, οὐ μαχρά τε γράφομεν χαὶ σοφιστιχὰ 

χατὰ σέ, βραχέα δὲ μᾶλλον χαὶ ὡς ἐπιεικῶς ἀφελῆ. Ἔχει δὲ 

ὅμως οὑτωσί γράμμα πέμπεις τὴν χθὲς πρὸς ἡμᾶς ὡς ἄφθονα 

ἔχον ἀμφότερα χατηγορίαν καὶ ὕδριν' τὴν μὲν καθ᾽ ἡμῶν, τὴν - 

δὲ χατὰ τοῦ ΠΠοντοηραχλείας προέδρου. Τ]ερὶ μὲν τοίνυν τῶν ᾿ 

ἄντιχρυς εἰς ἡμᾶς φερομένων, ἀπολογίας μοι λόγος οὐδείς ἐχέ- 

τῶσαν ὡς σὺ γράφεις, ἐχέτωσαν καὶ ὡς ἑτέρως᾽ ἧδύ σοι εἰς 

ἀγῶνα ἀποδύσασθαι; ἀποδύου καὶ ἀγωνίζου: ἢ γοῦν ἀέρα δε- - 

ρεῖς χαὶ κατῃσχυμένος ἀπέλθῃς, ἢ τοὺς καθ’ ὧν ἀγωνίζῃ χα- : 

ταβαλεῖς. Ἤβουλόμην δὲ συμπίπιειν τὸ δεύτερον, ἢ γὰρ ἀπ-" 

ἡλλάγημεν πάντων ἀθρόον ὅσοι τε ἡμᾶς χαταδαπανῶντες οὗ . 

παύονται, ὑπὸ δασχανίας πρότερον αὐτοὶ χκατεσθιόμενοι. Ἰζαὶ ὅ- 

σοι ταῖς τῶν ἀνθρώπων φυχαῖς ἀθλίως λυμαίνονται, πρόσχημα 

τὸν κωφὸν τουτονὶ καὶ πλέον ὀλέθριον ἢ μέγαν χαὶ θερμὸν ζῆ- ᾿ 

λον ἔχοντες" ἐπεὶ καὶ πόρρω τῆς ἐπιφθόνου προστασίας γενό- : 

μενος, εἴ μὴ ἐμαυτὸν ἐμαχάρισα τοσαύτης παρὰ Θεοῦ τετυχη- ᾿ 

χὼς ἐπισχέφεως, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐταλάνισα εὖ ἴσθι, οὐδ᾽ ἀπωδυ- - 

ράμην μέλλων καὶ ἐπὶ χαμαιζήλου καθήμενος, συμπάντων ὅε- 
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ἀφ ἔσεσθαι τοῖς ἀνθρώποις τῶν νῦν ἐπ- 

ν ἡμῖν: ἀλλ᾽ ὅπερ 

οὔ ἼΣ δ. μὴ φείδου μὴ 

δ᾽ ὁτιοῦν πρὸς ἡμῶν’ τὸν δὲ ἀρχιερέα χαὶ πρότερον 

ἔφην τῶν χαθ᾽ ἡμῶν ἕνεκχεν᾽ πλὴν 
ἣν ᾿ 5 Ἢ 

Ἷ 
ὲ διώχων ἀνῇς ὦ ἑταῖρε" ἕτερον 

᾿ 

ν ὁμιλίαις ἀγράφοις χαὶ νῦν ἐν γράμμασι, τούτοις δὴ τοῖς ΟΝ 
ἐ 

πρός 
δὲν μήτε δράσαντα πρὸς σέ, μήτ᾽ εἰρηκότα, οὗ φημί σε προσ- 

ἥκοντα ποιῆσαι. Ὅθεν σοι χαὶ πρότριτα, ὃ καὶ δικαιότατον ἦν 

ἐμοὶ μὲν εἰπεῖν σοι χαὶ λυσιτελέστατον ἀκοῦσαι, καταλλ. αγῆναι 

ὃς ἡμᾶς, τοσαῦτα εἰπόντα σε χακχῶς, φαῦλον καὶ ταῦτα μη- 

διεμηνυσάμην αὐτῷ" καὶ μέντοι σπεῦσαι χαταλλαγῆναν: εἴ χαὶ 

σοὺ μὴ δεξάμενος, μᾶλλον μὲν οὖν ἀπαυθαδισάμενος, ὥς τις τῶν 

ἀνθρώπων τὸ τοῦ ψαλμοῦ ποιεῖν οὐκ ἀπώχνησας ἐλέγχειν ἡμᾶς 

χαὶ παριστάνειν τὰς ἀνομίας ἡμῶν κατὰ πρόσωπον" χἂν τῷ 
ν 

παρόντ' δὲ φροντίζων, οὐδὲν ε ὶ ἐπὶ πλέον δυσχερανεῖς. Ταῦτα 

δὴ ταῦτα λέγω᾽ πρόσιθι, καὶ πρόσπιπτε, καὶ συγχώρησιν τοῦτο 

μὲν τὸν Θεόν, τοῦτο δὲ χαὶ αὐτὸν ζήτει, χαὶ τῇ: Ἐκκλησίᾳ 

μόλις καὶ χαλεπῶς ἀναφερούσῃ. τῆς ζάλης μὴ ἐμποδὼν γίνου, 

ἐρεθίζων οὖς τινας οὖν καὶ λογομαχῶν διακενῆς, καὶ χατα- 

στρεφόμενος, εἰ τέως εἰρήνην ἄγειν ἐθέλεις πρὸς τὸν Θεόν: ἀ- 

γαναχτεῖς ἀκούων; πολλοὺς καὶ ἄλλους ἀγαναχτοῦντας χαὶ πι- 

. χραινομένους καὶ μορμολυττομένους χαὶ διαπειλουμένους ἠνέγ- 

χαμεν’ οἴσομεν καὶ σέ κἂν ἥξῃ καὶ αὖθις ἐπιστολὴ μείζων τῆς 

προτέρας χαὶ βαρυτέρα, οὐ τὸ ἥμισυ μόνον χατ᾿ ἐχείνην, τὸ δ᾽ ὅλον 

οὖσα χατηγορία, ἀνεξόμεθα χαὶ ἀναγνωσόμεθα: καί τινὰ ἴσως 

ἐχ τῆς σχολῆς αὐτῆς, κατὰ τὴν παροιμίαν, ὠφέλειαν χομισό-. 

μεθα. Οὕτως ἐσμὲν γεννικοί: χαὶ ἡμῖν αὐτοῖς θαρροῦντες, ἐπεὶ 

δ᾽ οὐ τρέμομεν τὰ γοῦν πρὸς σέ, καὶ αὖθις φαμὲν δέχου τὴν 

συμβουλήν, καὶ σπένδου τῷ ἀρχιερεῖ καὶ χαταλλάττου, σὺ πρό- 

τερὸς, ἢ θέμις ἐστί, προσδραμὼν αὐτῷ, ὁμοῦ δὲ καταλλάττου 

χἀὶ δι᾿ αὐτοῦ τῷ Θεῷ. 

ρον») Τῷ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ 

“ς Οὐδὲ ἡμῖν περὶ τῆς τοῦ ΠΙοωτέως ἀπατηλῆς ὁμιλίας τὴν 

παρελθοῦσαν. ἑσπέραν δεδήλωται, κἂν δόκησιν τουτὶ δηλῶσαι. 
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παρέσχετε. Τὸ δ᾽ αἴτιον, ὅτι μείραξ ἦν, ὡς ὑμεῖς φατε, ὁ ἀγ- 
γελιαφόρος χαὶ οὐχ ἱκανὸς παραχατέχειν χαὶ διαχομίζειν ὅσον 
ἄν τις αὐτῷ καὶ παρέθετο μέγεθος λόγων: οὕτως ἐχέτω ἀλλ᾽ 
ἥκει σήμερον ἡμῖν ἐπὶ τούτῳ ὁ τοῦ μείρακος ἀδελφὸς ὑπὲρ τὰ 
τριάκοντα γεγονὼς ἔτη, οὔτε μειράκιον ὦν, ὡς ἂν αὐτὸν ἐχ 
πλήθους ὑγρότητος φυσικῆς τὰ πλείω διαφεύγοι, οὔτε πρεσβύ- 
τῆς, ἵνα σχληρὸς ἧ καὶ δυσμαθὴς καὶ ὀλίγα ἐκ πολλῶν τῶν 
λεγομένων ξυνίῃ. Εῤ τοίνυν, οὗτος γοῦν ἥξει τί φέρων τῶν 
φευδαπορρήτων τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι νεανίσκος ἣν ὃ νυχτὸς πρὸς 
ἡμᾶς ἐλθών, ἐροῦμεν αἰτίαν εἶναι τοῦ μηδὲν ἡμῖν γνωρισθῆναι: 
εἰ δὲ μηδ’ οὗτος τὸ μηδὲν ἡμᾶς μαθεῖν ἐθέλειν ὑμᾶς, τοῦ μη- 
δὲν μηνῦσαι ὑπολογιούμεθα αἴτιον. Τοῦτο δὲ εἰς ὅσον ἔνθα χαὶ 
ἔνθα τὴν ἐμὴν κινήσει ψυχὴν καὶ οὐκ ἠρεμεῖν ἐάσει ζέουσαν 
ὑπὲρ τῶν τοιούτων, ὡς οὐδ᾽ οἶδά τι τῶν ὄντων ἕτερον, οὐδ᾽ 
ὑμεῖς ἀγνοεῖτε. 

ονδ) Τῷ αὐτῷ 

ἾΑρά γε πλατὺ γελάσεις ἀχούσας ἅπερ ἐρῶ προσιών; καὶ 
γὰρ ἔχει τι χαὶ γέλωτος ἄξιον ὃ λόγος, ἢ ὃ δὴ χαὶ συμόαί- 
νειν ἁρμοδιώτερον: χαλεπανεῖς χαὶ βαρέως οἴσεις, ἐπειδὴ καὶ 
σφόδρα τις ὧν μισοπόνηρος, βασχάνων ἀνθρώπων ἀναίσχυντον 
πρᾶξιν ἀκούσεις, Τὸν δεῖνα, τὸν εἰς τὸ ληξιαρχιυκόν ποτε γρα- 
φέντα χαὶ πρωτονοτάριον χαταστάντα καὶ μέγαν τοῖς ὀρθῶς 
δογματίζουσι πολέμιον ἀναφανέντα, ἤχουσας, οἶμαι, ὡς ᾧχετο 
τὸν ΓΑθω ὀψόμενος, καὶ τοῖς ἐκεῖσε θεσπεσίοις ἀνδράσι συμμί- 
ξων καὶ συμπολιτευσόμενος: εἰ δὲ μὴ ἤχουσας, ἀλλ᾽ ᾧχετό γε 
ταῖς ἀληθείαις’ οὐ μὴν δὲ καὶ τἄλλα ἔδρα ὧν ἕνεκεν ᾧχετο' 
ἀπῆλθε μὲν γάρ' μόνον δ᾽ εἶδε καὶ ἐπανῆλθεν" εἴθε δὲ μὴ ἐπ- 
ανῆλθεν, ὅτι καχὸς ἡμῖν καὶ ἐχθρός, καὶ μηδὲ τὴν δυσμένειαν 
δυνάμενος ἀποχρύπτειν, καὶ ταῦθ᾽ ὅτ᾽ ἀπεπέμπετο, φίλος καὶ 
μετ᾽ ἐφοδίων ἀποπεμφθείς. Πίστιν μὲν οὖν οὐ ζητεῖς, εὖ οἶδα, τοῦ 
λόγου: ἀλλὰ πῶς νῦν ὡς ἐχθροῦ μέμνημαι τοῦ ἀνθρώπου, καὶ - 
ταῦτά γε. πόρρωθεν δηλοῦντος, ὅτι τοιοῦτος τοῦτο ζητεῖς; Πέντε : 
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μὲν οὖν ἐφ᾽ ἡμέραις ταῖς ὅλαις ὡς ἐπανῆκεν ἐκ τῆς ἀναχο- 

ρήσεως, εἰ δὲ βούλει περιπλανήσεως, ἐνεδήμει τῷ ἄστει, χαὶ 

τῆς ἐσχάτης ληγούσης ἤδη, δόξαν αὐτῷ πρὸς ἡμᾶς ἐπεδήμει" 

οὐχ ὡς δῆθεν συνταξόμενος, ἐπειδὴ τῇ ὑστεραίᾳ τὸν πορθμὸν 

διαβαίνειν ἐσκόπει, οὔτε μὴν τὰ φιλικὰ προσαγορεύων, ὅτι ἀπό- 

δημος ἢν ἐπὶ πολὺ καὶ ἀθέατος, ἀλλὰ τί ποιήσων; ἐλέγξων 

καὶ ἀποδείξων ὡς οὐ καλῶς ἐγὼ τῆς καθέδρας ἀντιποιοῦμαι 

καὶ ἀναξίως. Τοῦτο γὰρ καὶ πολλάκις ἡμῖν ἐκ πολλῶν ὑπῆρξε 

τῶν ἀκηκοότων μαθεῖν, ἀλλὰ παρεκάθητο μὲν τότε, καὶ πλη- 

σίον ἐκάθητο, εἰωθότων ἡμῶν τοῖς τε ἄλλοις τιμᾶν αὐτόν, καὶ 

δὴ καθέδρας ἐγγύτητι- ἐπνευστία δὲ καὶ ἠγωνία καὶ ἴδρου, καὶ 

δῆλος ἦν μεγάλους ὠδίνων ϑυμοὺς χαὶ οὕτω πολὺ τῆς ὥρας 

παρῆλθε: καὶ ρήγνυσι τὴν ὠδῖνα, χαί, ὦ δέσποτα, ἐμπληχτι- 

χώτερον ἐχεχράγει, ἤδη μὲν καὶ πρώην ὡς χατὰ σοῦ λόγους 

ἐχφέρω ἀκήκοας, καὶ αὖθις δέ γε ἀκούσῃ, ἐπειδὴ καὶ αὖθις ἐξ- 

οίσω καὶ αὖθις καὶ οὐκ ἀφέξομα. μὴ οὐ βοᾶν τὸν πάντα και- 

ρὸν καὶ πρὸς πάντας καὶ δημοσιεύειν τὴν ἀδικίαν' χὰμοῦ τίς 

ἐρωτήσαντος ἣ ἀδικία, ἣν αὐτοί τε ἐνεργοῦμεν, ὁ - ζηλωτὴς 

δὲ σὺ κέχρησαι ταύτῃ καὶ χεχρήσῃ γε δὴ ὡς ἐγχλήματι χαθ᾽ 

ὑμῶν; ὅτι τοι, ἔφη, ἀρχιερεὺς εἶναι καὶ πατριάρχης φιλονεικεῖς. 

Καὶ ταῦτα ἐπίσης ἐμοὶ κοινωνήσας τῶν πράξεων, ὧν οἱ κεχοι- 

γωνηκότες χαθήρηνται" ἀλλ᾽ οὗ φιλονεικῶ" ἦν δ᾽ ἐγώ" μόνον ποίων 

τινῶν πράξεων κεχοινῴνηκχα, φράζε’ πότερον, τῶν ξυσμῶν, ὧν χατὰ 

τῶν ἱερῶν βίδλων ἐπῆγες, ἢ τῶν προσθηχκῶν ἢ τῶν ἀφαιρέσεων ἢ 

τῶν ἀπὸ κοιλίας ἐξηγήσεων καὶ τῶν παραποιήσεων, καὶ τῶν ἀθετή- 

σεων, καὶ τῶν ἄλλων ὅσα κατ᾽ ἐκείνων νεανιευόμενος τὸ πρωτονο- 

τάριος εἶναι ἄθλον εἴληφας τοῦ τολμήματος; ἢ τούτων μέν σοι οὖ- 

δαμῶς συμμετέσχον, ἐλύττησα δὲ κατὰ παντὸς ἀνθισταμένου τῇ 

ῥλασφημίᾳ, καὶ πᾶς ἐγενόμην πάντας ἐμαυτῷ ποιῆσαι ὁμόφρονας, 

τοῦτο μὲν προσαγγέλλων, εἴ τις ἦν τοῖς δρωμένοις δυσαρεστῶν, 

τοῦτο δὲ ἀντιλέγων μετὰ τῆς δεινῆς ἐχείνης ἀπαιδευσίας καὶ 

ἀναισχυντίας, καὶ τῆς ὅλως ἀσυλλογίστου χαὶ γλώττης καὶ γνῴ- 

σξως, τοῦτο ὃὲ καὶ ἀπειλῶν χαὶ παρχπέμπων πρὸς τὰς στρέ- 

ὅλας χαὶ τὰς χρεμάθρας καὶ τοὺς βαρδαρικοὺς καὶ χελτιχοὺς 
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πελέχεις, χαὶ τὸν μυρίον ἐχεῖνον χίνδυνον, τοῦτο δὲ χαὶ χολα- 

χεύων χαχοήθως χαὶ ἀνελευθέρως χαὶ μαστροπεύων ταῖς ὗπο- 

σχέσεσιν, ὡς ἂν ἐντεῦθεν δοξῶν βαθμοὺς ἀναδαίνειν, χαὶ λαμπρῶς: 

ὅπὸ χρυσοῦ ἀμφιέννυμαι καὶ ζώννυμαι, καὶ περιδλέπωμαι, χαὶ 

τὰς ὁμογνίους τελωνικαῖς τισι χαὶ φορολογιχαῖς ὑπηρεσίαις εὖ- 

ἐργετῶ: καὶ μὴν οὔτε τούτων οὐδὲν ἔδρασα, πάντα δὲ ταῦτα καὶ 

πλείω γε τούτων σύ: καὶ ἐφθεγγόμην τὸν ἀεὶ χρόνον ἐναντία σοι, 

χαὶ ἔγραφον, βάλλων ὁμοῦ καὶ καταδάλλων σέτε καὶ τὸν Ῥλ αν 
ῃ 

τὸν σόν, ὃν μέγαν μὲν ἣ τοῦ Θεοῦ ἀνοχὴ καὶ ἡ βλασφημία χαὶ σὺ 

γ᾽ ἑτέρωθεν, ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐπαινῶν, πεποιήχατε, ἐσμίκρυνε δὲ 

καὶ χαθεῖλεν ἣ ἐπίσχεψις καὶ ὃ τῶν πιστῶν ζῆλος καὶ ἣ ἀλή- 

θεια παρρησιασαμένη, ὃν ἂν ἤδη καὶ χηδεστὴν ἐπλούτεις ἐπὶ τῇ 

θυγατριδῇ, εἰ μὴ δωροληφίαι πρόσαγγελθεῖσαι πολλαὶ χαὶ βα- ἢ 
-“- ΡΣ ς Ν ’ Ὥς ΄ “ ᾿ . μὲ Ν 

ρεῖαι, καὶ ἹἱἹεραχίτζης ὑπονύττων ἄχοντά σε συνήλασεν ἐπὶ τὸ 

τριδώνιον, ὡς αἱ τριχυμίαι ποτὲ τὸν φιλόσοφον Ζήνωνα, καὶ τῶν ἱ 

μεγάλων γάμων ἀπέσφηλαν. Ταῦτά σε πράως ἔχων κχαὶ ἀτα- 

ράχως ἠρώτων, δι πλείω γε τὸν γεννάδαν προσερωτᾶν ἠδουλό-. 

μὴν, εἴπερ οἷός τ᾽ ἦν ἐνεγχεῖν' ἀλλ᾽ οὐχ ἠδύνατο. “Ὅθεν χαὶ 

πρὶν ἢ Τα τς ἐμὴν τὸν λόγον τοῦτον λαβεῖν, αἰσθόμενος ἵν᾿ 

εἴπω τὸ τοῦ Σοφοχλέους, ὡς οὐκ ἴσην γε ἀποτίννυσι, παραθόλως. 

ἀναπηδήσας χαὶ λαιψηρά, καθ᾽ “Ὅμηρον, γούνατα κινήσας ὑπὸ - 

χεραυνοῦ ὥσπερ διωχόμενος, καὶ οὐδὲ τὸ σεμνὸν τῆς μοναδικῆς 

σώζειν δυνάμενος, ἐξήει τῶν πατριαρχικῶν δόμων καὶ χατήει, 

τρέχων ὡς ἐπὶ πεδίου κατὰ τῆς χλίμαχος. Βούλει καὶ τὸν ἐπι- 

τελεύτιον τ᾽ ἀνθρώπου λόγον ἀχοῦσαι; ἔφησεν ἀνιστάμενος ἤδη;. 

χινοῦντος εἰπεῖν οὐδενός, ἀλλ᾽ οἴχοθεν καὶ τοῦ τῆς χαρδίας πε- 

λόγος, οὐδὲ μιᾶς ἀρχῆς τοῦ λοιποῦ, οὐδ᾽ αὐτῆς γε δὴ τῆς βασι- ᾿ 

λικῆς. ἀλλὰ χἄν τις Ἴ: δεσπότης εἶναι, εἶθ᾽ ἡσυχίαν ἄγειν - 

ἐπιτάττῃ καὶ μὴ θορυδεῖν, ἐκεῖνον μὲν ἐάσειν ἔφη; λόγους ἐχχε- 

εῖν μάτην, αὐτὸν δ᾽ Πξον, ποιῆσειν τὰ ἑαυτοῦ. Καὶ τοίνυν ἢ. 

πρὸς Θεοῦ, ὃ τοιαῦτα μηδ᾽ ἐφ᾽ ἡμῶν λέγειν φειδόμενος, ποίαν 

οὐκ ἥμεσεν ἂν φλυαρίαν ἐχεῖσε διατρίδων, ὅπου καὶ λαθεῖν τοὺς 

δεῦρο, χαὶ ὁτιοῦν ἐρευγόμενος ᾧετο; ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν τοιοῦτος ἡμῖν 
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ὶ 

ἐχλύσων στόμα, χαὶ μεγάλα οἷα ἐρῶν ἢ χαὶ δοασείων ἡμῖν" ἡμᾶ ἐν. βοῶ, χᾶϊ μεγοὸ ἐρῶν Ὁ χα: ὁράσειων Ἢμῖν ἡμᾶς 

ἐπήει, τοιοῦτος καὶ ἀπηλλάγη καὶ δῆλος γενόμενος τό τε σχαιὸν 

δὲ εἰ χαὶ πρὸς τὰ τοῦδε γελᾶν ἐπέρχεται, πῶς γὰρ οὐ γελᾶν εἰ 

Διόνυσος ὦν, ἢ καὶ Θερσίτης, τὸ κάθαρμα πρὸς Ἥρακλέους δό- 

ξαν χαὶ ᾿Αχιλλέως βιάζεται: οὐδὲ γὰρ ἄντιχρυς ἄλλο δύναται τὸ 

διώκτην περιφανῶς ὄντα καὶ βλάσφημον, τὰ τῶν ζηλωτῶν ὑπο- 

χρίνεσθαι, ὅμως πρὸς οὐδένα ποτὲ χαταδεξαμένους διαφέρεσθα;:, 

τῶα νῦν οἴει ψυχὴν ἔχειν πρὸς πάντας καὶ ὑπὸ πάντων βάλλειν 

καὶ βάλλεσθαι βιαζομένους; πλὴν ὅ,τι ἂν καὶ οἰήσῃ ἔχε μοι χἀ- 

κεῖνα τῶν ὁμηρικῶν ἐπὶ μνήμης, ὅτι Αἴας δ᾽ οὐχ ἠδύνατο μένειν, 

ἐπείγετο γὰρ βελέεσσι, χαὶ ὅτι τὸν αὐτὸν ἥρωα μέγαν περ ἐόντα 

χαὶ ἴφθιμον χαὶ ἀγαθόν, ὥσαν ἀπ᾿ ὀσφείων, ὁ δὲ χασσάμενος 

πολεμίχθη. 

ρονε) Τῷ αὐτῷ 

᾿Αχούσας, οἶμαι, ὅ,τι δὴ καὶ ποιῶ, φιλοτιμίαν καλέσεις τὴν 

πρᾶξιν, καὶ χάλει οὕτω' πάθος γὰρ οὐκ ἐμοῦ δὴ μόνου τοῦτο, 

ἀλλὰ χαὶ πάντων ἀνθρώπων, ὥσπερ δὴ καὶ ἄλλο τι τῶν κοινῇ 

προσόντων τῇ φύσει καὶ πάθος μόνον ἀγήρων τοῦτο, ὡς ἔφη 

Θουχυδίδης. Τί δὲ ποιῶ; ἐπιστολὰς τὰς ἐμαυτοῦ ἄλλοθεν ἄλλην 

ὡς ἂν οἷός τε ὦ συλλέγων χαλλιγραφεῖν δίδωμι, δουλόμενος 

αὐτὰς εἰς πυχτίον ἔχειν ἀθρόας, οὐδενὶ μὲν ἐσομένην εἰς ὄνη- 

σιν τοῖς ὀφιγόνοις--φθάνω γὰρ αὐτὸς περὶ τῶν᾽ ἐμαυτοῦ τά- 

ληθῆ λέγων, πρίν τινα ἕτερον φθήνας εἰπεῖν---ὅμως καὶ οὕτω 

τῶν γεννημάτων μὴ ἀμελῶν' νόμος δὲ οἶδας χαὶ τοῦτο τῆς φύ- 

σεως στέργειν τὰ ἔχγονα, χἂν ὄντα τύχῃ τὰ πάντων φαυλό- 

τατα, καὶ τῷ νόμῳ πάντας ὑπείκειν ἀνάγκη, ὅσοι καὶ τῇ φύσει 

δουλεύουσι: τὰς μὲν τοίνυν ἄλλας συνηθροικέναι μοι δοχῷ πά- 

σας χαὶ τῷ γραφεῖ δεδωκέναι, ἐκείνας μέντοι μόνας οὐ συντε- 
εν 
Ἂς - τ ταχέναι ταῖς ἀδελφαῖς, ὅσαις ἀπολυθῆναι πρὸς σὲ τὴν σοφωτά- 

τὴν ἐμοὶ συμβέβηχε χεφαλήν' ἃς εἰ μέν, ὡς δή τινας καὶ ἄλ- 
ο "“ ΡΗ κὶ Ῥ' Ἂ Φ “ ; λᾶς τῶν περιττῶν, ἣ εὐδαίμων οἰκία φέρει παρ᾽ ἑαυτῇ, πέμπε 

ν ἐχείνην καθαίρων τῶν εἰχαίων, ὁμοῦ δὲ 

᾿Ἔκκλ. Φάρος Δ΄ κ' 1909 8 
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χαὶ ἡμῖν χαριζόμενος τῇ ἀποδόσει τῶν οἰκχείων᾽ πάντως γάρ τοι 

αὐτὰς οὔσας, εἰ μὴ πέμφεις, οὐ διὰ παντὸς οἴχοι τηρήσεις, ἀλλ᾽ ς 
ἢ καθ᾽ ὕβατος ἀφήσεις, ἢ εἰς πῦρ ἐνήσεις, ἢ εἰς λεπτὰ διατμή- 

ξξις εἰ δὲ ᾿ παντάπασίν εἰσι περιτταί, ἀλλά τι καὶ ὕξιθθυς 

χαὶ τοῦ σώσεσθαι ἄξιον, καὶ οὕτω μάλιστα πέ ἐν τε 

σξις πέμψας, βελτίους δὲ ἀμωςγέπως αὑτὰς ἀπο- 

." ἐπισχεψαμένου, χαὶ τοῖς ἐνοῦσι τῶν 

πλημμελημάτων εἰς δύναμιν βεβοηθϑηκότος. 

ονς΄) Ὃ μέγας ΔΛογοϑέτης τῷ πατριάρχῃ 

Ὃ συμδαίνει πάσχειν πολλάκις τοὺς ἀσθενῶς τῶν ὄφεων 

ἔχοντας, εἰ τωῖς ἡλιακαῖς αὐγαῖς αὐτὰς ἐπαφήσουσι, καὶ τὸ προ- 

σὸν γὰρ ἀπεβάλλοντο, εἰ ἀφυλάκτως τε καὶ ἀδεῶς αὐταῖς ἐπι- 

βάλοιεν, τοῦτ᾽ αὐτὸ παθεῖν ἐμὲ γέγονε νῦν πρὸς τὰς ἐπιστολὰς 

ἄντικρυς" ἄλλοτε γὰρ ἄλλην καὶ ἑτέραν παρ᾽ ἑτέραν δεχόμενος, 

εἶχον μὲν ἐπεντρυφᾶν τῷ ἐγχειμένῳ πλούτῳ τῶν χαρίτων ἐχά- 

στηίς), εἶχον δέ τι τάχα καὶ ἀντιφθέγγεσθαι, εἰ καὶ σχιᾶς εἴδω- 
Ε λον τοὐμὸν εἶναι ἐδόχει πρὸς σωμάτων ἀλήθειαν, ἢ πρὸς μεγά- ,. ἢ 

λὴν τινὰ καὶ διαπρυσίαν φωνήν, ὥς φασί τινες, τὸ τῆς ἠχοῦς 
Η 

ὑστερόφωνον: ἀλλὰ πρὶν μὲν συλλέξας τὰς ἐπιστολὰς παρ᾽ ἐμαυ- 
ἣ 

τῷ χατεῖχον θησαυρὸν ἄσυλον' νῦν δ᾽ ὡς πᾶσαν ἀνελίξας, πά- 

σαῖς ἐπεξῆλθον ὁμοῦ, ἀπεπάγην ὥσπερ τὸν νοῦν καὶ ἄγονον 

τελέως ἔσχον αὐτόν’ εἶτα τὴν τοῦ ἐπιστέλλειν οἷον παντελῶς 

ἀπώλεσα δύναμιν, θαύματι τῷ πρὸς τὰς ἐπιστολὰς τὸ πρᾶγμα 

παθών. “Ὅθεν καὶ σιγῇ πέμπειν αὐτὰς ἠβουλόμην μὴ ἔχων ὅ τι 

ποτ᾽ οὖν ἐρεῖν αὐτῶν ἄξιον᾽ ἀλλ᾽ ὅτι με σφοδρὸς Ων ᾿ {ἡ εἰ ΕΣ 5, εὶ οὶ [1 Δ} 
ἔρως κατέχει, καὶ θούλομαι σὺν τάχει μο:. τὸν θησαυρὸν ἀπο- 

δίδοσθαι: δίκαιος δ᾽ ἂν εἴην ἀπολαύειν πάντως αὐτοῦ εἰ μηδὲν 

ἕτερον, ἀλλ᾽ ὅτ: καλῶς ἔχω θησαυρίσας μέχρ! χαὶ τήμερον χαὶ 

οὐ δέδωχα ἐν ΤΡῚ ἢ καὶ διαρπάσειν τινί τοῦ. μόνον, ἐρῶ, 

χαὶ ἱκετεύων ὥσπερ ἐρῶ: ἐπίταττε συντάττειν αὐτὰς ταῖς λοῖ- 

παῖς τὸν τὴν δ ϑῶν γράφοντα θίθλον, ἦ σου τῆς ἱερᾶς καὶ 

σοφωτάτης φυχῆς αὐτάς τε χαὶ τὰ λοιπὰ συγγράμματα δέχεται 
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θαῦμα καὶ ὠφέλειαν τοῖς τε νῦν οὖσι τῶν ἀνθρώπων σοφοῖς, 

καὶ τοῖς μεταγενεστέροις ἡμῶν, οὺς ὁ μέλλων γεννωμένους ἀ- 

ναδείξεται χρόνος" εἶτα τήν τε δίδλον αὐτὴν ὡς ἔχει ἅπαντα 
Γ τ ἃ , ἈΠ δο άς δ τὰς ὡς ᾿ Ν 

ἀθρόον τὰ σά, ὅσα δηλαδὴ γραφῇ τῇ νῦν παραδίδοται, καὶ ἅς 

ἐγὼ νῦν ἔχων ἐχπέμπω, πρὸς ἐμὲ αὐτὸν αὖθις ἀνάπεμπε ἀσμε- 

, γέστατά γξ ἀποληφόμενον᾽ ἀπολήψομα!: δέ, εἰ καὶ μὴ ἐμὰ τὰ 

διδόμενα, ἀλλ᾽ οὖν ὥσπερ ἐμά, ὅτι παρ᾽ ἐμαυτῷ χαλῶς ποιῶν ἐ- 

φυλαξάμην τὰ σά, χαὶ οὗ γέγονά τις ἀμελὴς ἐπὶ τῷ περισῶσαι 

χαὶ ποιῆσαν διαρχῇ τυγχάνειν τὰ τίμια. Τοίνυν καὶ ὥσπερ τις 

οὖν. ἀδόχιμος ἔμπολος σὺν χέρδει τὰ τῆς ἐμπορίας ἀπολήψεσθαι 

βούλομαι" ἢ χατ' ἄλλην εἰκόνα τὸ δάνειον σὺν δαψιλεστάτῳ τῷ 

τόχῳ καὶ πρὸς αὐτοῖς τοῖς χεφαλαίοις, πλουσιωτάτην ἅμα καὶ 

ἘΖ ΩΦ: μεγίστην τὴν ἐχ τούτων ὠφέλειαν’ κίχρημι δὴ ἄρα τὰ σά. 

δέ, πανάγιε, φιλότιμος ὦν, ὥσπερ ἠτησάμην, οὕτω μοι εὐ εργέ- 

τῆς ἀντὶ χρεωφειλέτου καθίστασο, διδοὺς μὲν καὶ τὴν ὀίβλον 

' , φ, Ἷ ἀν τ τα μὰ οὐ ἐς τὴ Ἀπ υκ τος κων ον 

αὐτήν, ἵνα μεταγράφας ἐπὶ ἄλλης, ἐχείνην ἀντὶ ταύτης χτησά- 

μενος, εἴτ᾽ οὖν πεπλουτηχὼς ἕπομαι ἀποδιδοὺς δὲ χαὶ αὐτὰς δὴ 

ταύτας τὰς ἐπιστολάς, ἃς νῦν ἐγὼ καθάπερ ἐμαυτὸν θιασάμε- 

νος ἐχπέμπω’ ἐβιασάμην δὲ λέγω ἐμαυτόν, ὅτι μου καὶ τῆς φυ- 

χῆς σφοδρὸς ὃ περὶ αὐτὰς ἔρως ἐχράτησεν, ὡς καὶ ἀνωτέρω 
μὴ “ ΚῚ 2 ,,. Ἄ, δ » Ἂς ΗΝ Ἂι Ἶ “ 

ἔφθην τῆς ἐπιστολῆς εἰρηκώς, καὶ ἤθελον τὸν θησαυρὸν ἔχειν 

ἀνέκδοτον. 

ονζ΄) Ὃ πατριάρχης τῷ αὐτῷ 

Ἐδουλόμην μὲν ἐγὼ τὰς πάσας τῶν ἐπιστολῶν χάρταις 

ἐναπογραφψάμενος διαμένειν εἰς τὸν μετέπειτα βίον ἀφεῖναι ὡς 

δή τινος λογικῆς καλλιτεχνίας ὑπόμνημα: ἀλλ᾽ ὅτι μὴ αὐτὰς 

ἀξίας τοῦ περιεῖναι χαὶ χατείληφα ὡς μετριωτάτας ἀπολεξάμε- 

γος, ἐχθιάσας χὰν τούτῳ ναὶ μὴν χαὶ τυραννήσας τὸν χαταψη- 

φισάμενον λογισμὸν δίδωμι τῷ γραφεῖ οὐχ εἰδὼς ἄντιχρυς ἐκ 

φιλοτιμίας ὅ,τι δὴ καὶ ποιῶ' ἐπειδήπερ ἐπέσχον ἂν ἐμαυτὸν ταύ- 

τῆς τῆς πείρας, στήλης ἐσομένης μᾶλλον τῆς τοῦ συντεθεικότος 

ἀγροικίας ἢ ἐπιδείξεως τῆς αὐτοῦ περὶ λόγους σπουδῆς: πλὴν 
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: σοι ὡς ἣ ὑπόσχεσις πεν τω Ὁ ΟΝ Σις ἐπεὶ δ᾽ ὑπήχουσα 
καὶ πέμπω, ὑπάχουσον ἐν τῷ μέρει καὶ σὺ καί μοι χάριν δὸς 
ἀντὶ χάριτος. Τίς ἣ χάρις; ἀφάνισον τοῦ λοιποῦ τὰς πάσας χαὶ 

ῆς ἀμαθίας ἐμοὶ μβίωσον ἔλεγχον" μειώσεις δέ, εἰ τῶν φαύ- 
λὼς ἐχδεδομένων οὐχ ἐπίσης ἐν δίῳ πολύ τε σώζεσθαι πλῆθος: 
ὅπου χαὶ ἀγαπᾶν φάσχων καὶ ἀληθῶς ἀγαπᾶν, συνεθούλευες 
ἂν οἶμαι, εἶ μή τις εἶργεν αἰδώς, καὶ ἃς ἐδόξαμεν περιποιεῖσθαι, 
ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἄγειν ταῖς λοιπαῖς χαταδίχην τοὐντεῦθεν ἔσε- 
σθαι μέλλον καθ᾽ ἡμῶν τῶν φίλων διαλύειν καθάπαξ προνοού- 
μβξνος ὄνειδος" εἰ δ᾽ ἀπορεῖς ὅτου χάριν τἀμαυτοῦ μὴ αὐτὸς ἀ- 
φανίζω, σοὶ δ᾽ ἀφίημι τοῦτο ποιεῖν, ἐφάμην ἤδη, καὶ αὖθις δὴ 
λέγω, ἀποστέλλειν ὑπεσχημένος ἁλῶναι ψευδόμενος πρὸς τηλι- 
κοῦτον χαὶ ταῦτα δεῖν εἶναι οὐδόλως ἐνόμισα" καὶ ἅμα μέμνησό 
μοι καὶ τῆς θαυμασίας ἐπιστολῆς, λέγω δὴ τῆς σῆς, ἥ γε παμ- 
πόλλοις τε χαὶ λαμπροῖς τοῖς ἐπιχειρήμασι τὴν τῶν ἐπιστολῶν 
ἀπαίτησιν ἀγωνιζομένη θιαιοτάτην ὁμοῦ καὶ τὴν ἀπόληφιν μὲν 
σοί, ἐμοὶ δὲ τὴν ἀπόδοσιν ἀπεργάζεται. Ταύτης δὴ μέμνησο, καὶ 
ἔτι μᾶλλον ἐκ τῶν οἴκοθεν σαυτοῦ λύειν ἕξεις τὸ ἄπορον. 

ονη) Τῇ πρωτοβεστιαρίῳ καὶ τῇ ἀδελφῇ αὐτῆς 

παραμυϑητικὴ 

Σὺ μὲν ἴσως, χυρία χαὶ θύγατερ ἐν Χριστῷ, οὐκ ἀπεικό- 
τως ἡμᾶς ἀφίλους ἡγήσῃ καὶ διαθέσεως τῆς κατὰ πνεῦμα ᾿ἀ- 
μνήμονας, μηδὲν παθεῖν δόξαντας πρὸς τὴν ἐπελθοῦσάν σοι συμ- 

΄ φοράν. Τὸ γὰρ δι’ αἰσθήσεων ὡς ἐπὶ πολὺ τοὺς ἀνθρώπους ἧ- 
ς πεφυκέναι τὰς χρίσεις ποιεῖσθαι, δώσει ποὺ καὶ περὶ ἡμῶν 

τοιχύτην σχεῖν τὴν ὑπόληψιν, μηδὲν παρασχόντων τοῖς ἄλλοις, 
οἷον ἐπὶ τῷ συμδάντι πεπόνθαμεν αἷσ θανθῆναι, οὐ μὴν δὲ ταῖς 

ἃ τος δῇ! ΄ ἀληθείαις ὡς ἢ ἐχτὸς ἘΞ: Ξν ἀλν τΣ καὶ τὸ πρᾶγμα ἀν 

ἐμαυτῷ, χαὶ πικρίας τλήσθην, χαὶ ὅσον οὐκ οἶδα ἐφ᾽ εἶρι 
πάθει πενθήσας ἐπένθησα. Ταλανίζω τὸν δίον, ταλανίζω. καὶ. 
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τὴν ζωὴν ἐμαυτοῦ, τὸν μὲν ὅτι ἄνθρωπον, οἷον οὐ πάνυ πολ- 

χοὺς ἐξ οὗπερ κόσμος χαὶ δίος συνέστη, πεπλούτηχεν, ἀπεβά. 

χετο τὴν δ᾽ ὅτι παραχλήσεως ἐστέρηται, ἀνακωχῆς, συμβου- 

λῆς, βοηθείας, πάντων ὁμοῦ τῶν χαλλίστων, ἅ μοι περιοῦσα 

τῷ βίῳ παρεῖχεν ἣ ἐχδημήσασα. ᾿Ευτέναξα γοῦν τῆς ὄντως 

μακαρίας ἐχείνης᾽ χαὶ τότε τὴν ἐχδημίαν ἀχούσας, χαὶ συχνὰ 

τῶν ὀφθαλμῶν χατήγαγον δάχῥυα. καὶ νῦν ἔτι στενάζων οὐ 

παύομαι τάχα γεὲ μὴν οὐδὲ παύσομαι, ἕως καὶ λογισμὸς ἐν 

ἐμοὶ μένει; χαὶ πνοὴ παραμένει, καὶ δύναμις σύνεστιν ἄλλη 

τῶν ὧν ἐστέρημαι μνημονεύουσα: οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ χαὶ δια- 

δικασίαν μέμνημαι. τηνικαῦτα, τρόπον τινὰ πρὸς Θεὸν συστη- 

σάμενος. Καὶ ὅτι μὲν ἔφασχον δέσποτα καὶ δημιουργὲ πάσης 

φύσεως εἰς ζωὴν ἐχτρέπεις τὴν θανάτου σχιάν, εἰς ἀφθαρσίαν 

δὲ τὸ θνητὸν μεθιστᾷς, πάντα τε ποιεῖς καὶ μετασχευάζεις 

μόνῳ τῷ βούλεσθαι: καὶ ἄπορον οὐδέν, οὐδ᾽ ἀδύνατον παρὰ σοί; 

πᾶς τις οἷδε χαὶ πᾶς τις ὁμολογεῖ, ὁ χαὶ Θεόν σε γνήσιον 

καὶ εἰδὼς χαὶ ὁμολογῶν: ἀλλ᾽ ἐπειδὴ σὸς νόμος ἄλυτος οὗτος 

εἰς γῆν τοὺς ἐκ γῆς ἀποστρέφεσθαι, καὶ δεῖ κατὰ πᾶσαν ἀνάγ- 

χὴν θανάτῳ λειτουργεῖν τοὺς χαὶ τὴν ἀρχὴν εἰς γένεσιν ἧἥ- 

χοντας, ἵνα τί μοι προσέθηχας ἡμέρας ταῖς ἡμέραις ἐχείνης ὁ 

χρόνων πατήρ, ὡς συμόῆναι μικρὸν ὕστερον, ἀλλὰ μὴ νῦν τὴν 

διάλυσιν; ἠγώνισται καλῶς ὑπὲρ τῆς σῆς δόξης, ἠνδρίσατο πρὸς 

τὰς ἀρχάς, ἀντέστη πρὸς τὰς ἐξουσίας, ἀντιχατέστη πρὸς τὴν 

ἁμαρτίαν, ἵνα τὴν πίστιν τηρήσῃ, ὡς δὴ καὶ τετήρηχεν. Ἔ- 

χρῆν λοιπὸν αὐτὴν καὶ παραμεῖναι μικρόν: ἐχρῆν καὶ ἔτι πε- 

ριεῖναι τοῖς ὦδε, εἰ μὴ ἑαυτῆς ἔνεχεν καὶ τῶν στεφάνων- --ἔχει 

γὰρ αὐτοὺς τελείως ἤδη ἀπολαθοῦσα---τοῦ γοῦν οἰκοδομῆσαι χαὶ 

στηρίξαι καὶ καταρτίσαι τοὺς ἐπηρεαζομένους δπὸ τῆς δασχανίας 

καὶ σαλευομένους καὶ πορθουμένους. Τοιαῦτ᾽ ἐγὼ δυσανασχετῶν 

ἔλεγον, ἀγνοῶν πάντως τὸ τῆς Ἐῤοϑθ ας δάθος χαὶ τὸ τῆς περὶ 

ἡμᾶς οἰκονομίας μυστήριον: χαὶ οὐδ᾽ ἐνίχνευσιν ἀθύσσου τῆς 

θείας βουλῆς τε καὶ γνώσεως πορευόμενος" πλὴν οὕτως ἔχων 
στεναγμῶν καὶ ὀδύνης χαὶ σπλάγχνων πυρώσεως, ὡς ὑμᾶς ᾧ- 

ἤθην αὐτὸς ἀφικέσθαι: χαὶ μικρὸν οὕτω τῆς κατεχούσης πι- 
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χρίας ἀναχωχεῦσχι" ἐντεῦθεν καὶ διχόθεν μοι ὁ πρόσφατος οὗ 

τος ἐπεταχύνετο πλοῦς" τοῦτο μὲν ἐκ τῶν βασιλικῶν γραμμά 

των μὴ θραδύνειν μηδ᾽ ἀναθάλλεσθαι εἰς ᾿Ατραμύττιον ἀπαντᾶν, 

χελευόντων' τοῦτο δὲ χαὶ παρ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλπίζοντος εἰς Ιζαλ. 

λιούπολιν ὑμῖν ἐντυχεῖν, ὅπου διὰ θαλάσσης τὴν πορείαν εἰς 

Βυζάντιον ποιεῖν θουλομένους ἡμᾶς τὰ βόρεια τῶν πνευμάτων. 

χειμερία γὰρ ἣν---καὶ τῆς. 

ἀπὸ μεσημέόρίας οὐδόλως πνέειν παρέχοντα. Διὰ τοῦτο χαὶ ἐπι: 

χατεῖχε χρατοῦντα διὰ τὴν ὥραν 

δίδωμι ἐμαυτὸν χειμῶνι καὶ χλύδωνι χαὶ δευτεραῖος λάδρῳ ἢ 
παρκτία φερόμενος εἰς Καλλιούπολιν παραγίνομαι, οὐδεμιᾶς 

τέρας ἀνάγκης ὡς τῆς ὑμετέρας ἐντυχίας χαταίρειν ἐπειγούσης 

ἐχεῖσε: ἀλλ᾽ ὧδέ μοι χαὶ τοῦτο ὑμῶν τε καὶ τοῦ σχοποῦ δια. 

μαρτόντι, λύπης ἐπίτασις γίνεται, χαὶ ὡς οὐκ ἣν αὖθις ἀνα: 

πλέξιν διὰ τοῦ πορθμοῦ ὥς τε ΤΙροικόνησον καὶ Π{είρινθον, χαὶ 

αὐτὸ Βυζάντιον τὴν ἀπ᾿ αὐτῶν φέροντος: οὐ τὴν ἐς αὐτὰ τοῦ 

θορέου, λυπηρὸς λυπηρῶς ἐχεῖθεν χαὶ δεινῶς σχυθρωπάζων πο:᾿ 

ρεύομαι, πεπεισμένος μὴ ἂν ἄλλοθεν δυνηθῆναι παραχλυ θῆναι, 

εἰ μὴ ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτῶν, εἰ καὶ παράδοξός πὼς ὁ λόγος αἱ γὰῤ᾽ 
ἼΣ ᾿ ᾿ ΜΙ Σ «ὦ 7 ς ἐξ δρτῖς τ 

πολλὰ χαὶ μεγάλα τῷ πρὸ βραχέος χρόνῳ διενεγκοῦσαι ὑμεῖς 

ἵχαναὶ γένοισθ᾽ ἂν καὶ παραμυθίαν ἐπινοήσασθαι τοῖς ὀδυνομέ-: 

νοις, καὶ φέρειν γενναίως εἰσηγήσασθαι τὰ συμπίπτοντα. Ταυτὶ, 

μὲν οὖν πρὸς ὑμᾶς ἐπέσταλται, τὰς γνησίας δούλας τοῦ Θεοῦ: 

οὐ λόγος ἄλλως ὄντα οὐδὲ συμπεπλασμένα ρημάτια, ἀμυδρὰ δὲ 

μᾶλλον τῆς ἐν ἡμῖν φλογὸς ἔχφανσις' καὶ πάσης γενοίμην ἀ: 

μέτοχος παραχλήσεως, εἰ μὴ σφόδρα περιπαθῶς διετέθην καὶ ὡς 

ὑμᾶς ἔσπευδον οὐ μᾶλλον δοῦναι παράχλησιν, ἢ λαθεῖν. Τέως 

μὲν οὖν παραμυθεῖσθε, Θεοῦ μνημονεύουσαι" καὶ ὑμῖν ὑπόθεσις 

ἔστωσαν τῆς εὐθυμοτέρας ζωῆς οἱ ᾿Αδραὰμ κόλποι, δεξάμενοϊ 

τὴν ἱερὰν ἐχείνης Φυχήν ἔστω δὴ καὶ Θεὸς αὐτὸς παραχλῆ: ͵ Ἢ Ξιϑ ὐχὴ μ ραλκλῃ 

τωρ, ᾧ γε καλῶς ἐχείνη διὰ βίου πολιτευσαμένη, ζῶσα μὲν τὴν 

ζωὴν καὶ ὑμᾶς, τὰ τέχνα, μεταστᾶσα δὲ τὸ πνεῦμα χαὶ ὑμᾶς 

αὖθις, τὰ τέχνα, παρέθετο’ παρακαλεῖται δὲ καὶ ἡμᾶς ἑτέρωθ᾽ 

δοχοῦντας ἐπὶ τῷ συμδάντι οὐδὲν ἔλαττον τῶν ἐχείνης γνησι 

τάτων ὑμῶν τὴν φυχὴν πεπονθέναι. 
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ονϑ΄) Ἰῷ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ 

Τὰ τοῦ Πέτρου παιδία, ὃν Πέρσαι μὲν Φαχρατίνην ἐχάλουν, 

πρὶν τὰ Περσῶν ἤθη χαταλιπεῖν χαὶ τὰ χριστιανῶν παρὰ χρι- 

στιανοῖς γενόμενον τελεσθῆναι, χριστιανοὶ δὲ ὕστερον ὡς ἑαυτῶν 

ἕνα ἔχ τοῦ θείου βαπτίσματος ἐγνωχότες ᾿Ανδρόνικον προσηγό- 

ρευσᾶν, τούτου μοι τὰ παιδία σήμερον προσιόντα ἐπυνθάνετο τί 

διαπράξασθαι ἴσχυσα ἐπ᾽ αὑτοῖς τῷ βασιλεῖ ὑπόμνησιν ὁμοῦ γαὶ 

ἱκεσίαν ὑπὲρ αὐτῶν ἀνενέγχας: ἐγὼ δ᾽ αὐτοῖς μὴ ἔχων ὅτι μὴ 

ἅπερ ἤχουσα ἀποχρίνασθαι, τὴν μὲν πρόνοιαν ἔφην ἀφαιρεθή- 

σεσθε, ἢ καὶ ἀφήρησθε ἤδη, μετανάσται δὲ ἐπὶ τὰ πρὸς Θρά- 

κην χαὶ Μακεδονίαν χωρία γενήσεσθε, ὅπου καὶ ὁπλίζεσθε βου- 

λομένοις ὑμῖν μετὰ τῶν στρατιωτικῶν Περσικῶν καταλόγων, καὶ 

σιτηρέσια δοθήσεται, καὶ γῆ ἀρόσιμος προσεπιδοθήσεται. Οὐκ 

ἔφθασαν ἐκεῖνα τὸ πᾶν ἀκοῦσαι: τοῦ λόγου, καὶ ὡς εἰς ἐλεεινὰ 

χατέστησαν δάκρυα, καὶ ρήματα πολὺ τῶν δακρύων ἐλεεινότερα, 

οὐχ ἄν ποθ᾽ ἵκανός σοι παραστῆσαι γενοίμην" ἐῶ λέγειν ὅτι πᾶσι 

τοῖς περὶ ἡμᾶς ὀδυρμὸν ἀνῆψαν καὶ θρῆνον, καὶ οὐδεὶς ἦν ὅσ- 

τις οὐχ ἐνίκα τοὺς οἰκείους τοῦ πάθους τοῖς δάκρυσιν" ἀλλὰ καὶ 

τὸν ἀναλγητότατον ἐμὲ καὶ ἀδαχρυτώτατον ὅλον τοῦ πάθους καὶ 

τῶν θρήνων ποιῆσαι δεδύνηνται, ὡς μὴ ἔχξϑιν ἐμαυτὸν ἐπισχεῖν 

τῶν δαχρύων καὶ σφόδρα βουλόμενον. ᾿Ἐζήλωσα ἔγωγε τῶν μει- 

ραχίων τούτων', ἐζήλωσα τὴν περὶ θρήνους σοφίαν καὶ δεξιό- 

τητα, καὶ μάλιστα τοῦ νεωτέρου, ὡς οὐκ οἶδ᾽ εἴ τινος ἑτέῤου ρή- 

«τορος θρηνητῆρος ἐπιστήμην καὶ δύναμιν. Θαυμάζεις, εὖ οἶδα, καὶ 

ἀπορεῖς εἰ τῶν ὑπὸ βαρδάρων τούτων τοῖς λόγοις οὕτως ἑάλων 

ιἐγώ: ἀνάσχου τῶν ὃε μικρὸν λεγόντων ἀκούειν" χἂν μὴ ἀφήσῃς 

εἐμὲ θαυμάζειν οὕτω θαυμάζοντα, περὶ δὲ τὸν « ἄκομψον τουτονὶ 

ἱμονῳδὺν μεταστήσας τὸ θαῦμα, αὐτίκα με ἢ ὅτι μὴ ὡς ἔδει 

ἐχπλήττομαι λέγε, ἢ τὴν ἔχπληξιν ὑποχρίνομαι: οὐ τούτου δὲ 

ἐμόνον χάριν δεῖ τούτων ἀχοῦσαι, ἀλλὰ καὶ εἰς οἶκτον κινηθῆ- 

ναι, χαί τινα αὐτοῖς ὠφέλειαν ἐπινοῆσα:, ἃ δὴ καὶ βεδαίως ἔσται, 
Ἂ 

Λ 
᾿ χ -» ᾽ 7 τ ρὰ . 

εἰ μόνον τῷ νεωτέρῳ λέγειν κελεύσεις ὡς λέξοντος ἀχουσόμενος. 

ἢ ᾿Ἐζήλωσα ἔγωγς τῶν μειρακίων τούτων] ἐλλεέπ, ἐν Α. 
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98.) Τῷ αὐτῷ 
Καὶ τὴν χθὲς χαὶ τὴν νῦν οὖσαν ἡμέραν ὃ πρῶτος ἀφίκετο, 

πρὸς ἡμᾶς ἱκετεύων, τάχα δὲ χαὶ βιάζων τὸ ἱερὸν ἡμᾶς ἐπισχέ. 
ψασθαι κε, οὐκ ἂν ἄλλως ἀφιγμένος ἢ τῆς δὲ τῆς πρ βοφάσεως 

αὐτῷ καὶ ᾿Νἰρὰ γέγονεν, εἴργει ἐγχαταλείμματα. "Αξιον δὲ χαὶ 
αὐτὰ τοῦ θαυμασίου πρεσβύτου ἐχθεῖναι τὰ ρήματα: ἐγώ, φησίν, 

ἕνεκεν" ἐπ εἰδήπερ χαὶ γῆρας αὐτὸν χαὶ τὰ τῆς νόσου, ἣ δεινὴ 

ὑμᾶς, δέσποτα καὶ χοινὲ πάτερ, περὶ τοῦτό που πολλὰ πολλάχις 
ὑπομνήσας ἐχείνου, καὶ μηδὲν ἀνύσας, σιγᾶν ἐπέταξα ἐμαυτῷ: οὐ. 
μὴν οἷός τε γέγονα τὸν ὅρον τοῦτον διὰ τέλους φυλάττειν" οἵ. 
χτοὺ τε χαὶ δειλίας πρὸς τὴν τῆς σιγῆς κατὰ ἐξαγόντων’ χαὶ 
γὰρ δέδοικα μὴ καὶ ὧν ἐν αὐτῷ συνέδη---ἴστε δὲ πάντες οἷχ, 
συνέδη.---συμδήσεται χείρονα, μὴ ὄντος προστάτου τοῦ τὸν πο. 
λὺν τῆς ἐχεῖσε μυριανδρίας καὶ ὡς ὁπωσοῦν καταστορέσοντος, 
ὄχλον: τὸ δ᾽ αὑτό με καὶ εἰς οἴκτον χινεῖ, τὸ μέλλον ἐμῶν 
ἔχοντα πρὸ τῶν ὀφθαλ ̓μῶν' τί λοιπόν φημι; ἐπειδή, φησί, τὸ τῆς 
σιωπῆς διέλυσα δόγμα, γραφήτω τὰ περὶ τῆς τοῦ πρώτου. ἐχ- 
λογῆς προστάγματα, καὶ ἀπολυθήτω μετά τινας τῶν βασιλικῶν". 
οἴει με λέγειν τῶν ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς ἑνός, οὐδὲν διοίσει πρός 
τινος ἄνυσιν ἔῤγου χαὶ εἰ τοῦ πλήθους ἐχεῖνός τις εἴη" πλὴν 
γὰρ τοῦ τοῖς μοναχοῖς ἐγχειρίσαι τὰ βασιλέως σπουδάσει πράτ-. 
τειν οὐδέν’ ἕν μὲν τοῦτό φησιν ὅ πρῶτος χαὶ καλόν’ λόγος δὲ 
χαὶ οὗτος αὐτοῦ ἐπιταχῦναι τὴν πρᾶξιν, ὡς ἂν μὴ βραδέως πεμ- 
ψάντων συνέδη, ἕτερον δὲ ὃ μοναχός, Μαχάριον αὐτὸν χαλοῦ-. 
σιν ὃν τὴν πόλιν χἀταλαδεῖν ὃ 

ς 
ὁ πρωτοδεστιάριος ἔπεισε. βοναχι-; 

κὰς αὐτῷ λειτουργίας πληρῶσαι. Οὗτος ἡμῖν προσιών, ἡμᾶς μὲν - 
γράμματα, βασιλέα δὲ δι᾽ ἡμῶν πρόσταγμα ἤτησε, μετρίαν ἄμφω. 
πρὸς τοὺς Γαλησιώτας παραίνεσιν ἔχοντα, ὡς ἂν τά τε ἄλλα. 
ὦσιν εἰρηνικοί, καὶ πρὸς τὸν πρόεδρον ᾿Ἐφέσου ὅσα καὶ εἰς γνή- 
σιον ἀρχιερέα συμδαίνουσι. Τὰ μὲν οὖν παρ᾽ ἡμῶν εἴληφα, ε 
δὲ παρὰ βασιλέως οὐκέτι οὐ γὰρ αὐτοῦ πω τὸ αἴτημα εἰς τὰς ̓ 
θείας ἐλήλυθεν ἀχοάς: νῦν δὲ εἰσελθέτω διὰ σοῦ, καὶ διὰ σοῦ. 

ΕἾ 
λοιπὸν πέρας αὐτῷ λαμβανέτω. ᾿Επεὶ δ᾽ οὐ τῶν πολιτικῶν τίς Ἵ 
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08γ.) Τῷ αὐτῷ 

Τὸ ἐν Ῥόδῳ μοναστήριον --- Ῥοδίνην αὐτὸ ἐγχωρίως χα- 

χοῦσιν --- οἵ ἐξ Ἱεροσολύμων ἤχοντες οὗτοι ἠτήσαντο λαβεῖν 
ς 

εἰς μετόχιον, ὡς ὃν ταῖς ἀληθείαις πατριαρχικόν' καὶ ἔσχον γε 

λαβεῖν ὡς ἠτήσα[ν]το, δόντων εὐκόλως ἡμῶν" τὸ δὲ οὖκ ἦν ἧ- 

μέτερον, ὡς ἀρτίως ἄνδρες ἀνεδίδαξαν Ῥόδιοι, ἀχριδέστατα φά-. 

σχοντες περὶ τοῦδε εἰδέναι. Τοῦ δὲ Ῥοδίων προέδρου, ἔστι γε 

μέντοι ἀπορώτατον, ἔφην δ᾽ ἂν χαὶ ἄοικον, εἰ μὴ εἰς αὐτὸ χκα- 

τοικῶν ἄνθρωπος κυλλὸς καὶ οὗτος τοὺς πόδας, χαὶ πρὸς ἣν 

ἂν εἴπῃς ὠφέλειαν τοῦ μονυδρίου ἀκίνητος, ταύτην ἀπεῖργεν 

αὐτοῦ τὴν ἀπόφασιν. ᾿Επεὶ δ᾽ οὐχ ἡμέτερον, καταλέλυται δη- 

'χονότι καὶ ἡ πρὸς τοὺς Ἱἱεροσολυμίτας ἡμῶν δωρεά" βασιλεὺς 

δὲ δήπου δώσει’ ὀασιλικὸν γὰρ ἐξ ὅτου περ γέγονε λέγεται, καὶ 

τοῖς θασιλέως συγχαταλέγεται. “Ὅθεν χαὶ προσταγμάτων δυοῖν 

προβεβηκότων, θάτερον μὲν τὴν δόσιν αὐτοῖς ὁριζέσθω, θάτερον 

δὲ τῷ τῆς νήσου ποιμένι πεμπέσθω, ἱλαρῶς καὶ τοὺς ἀνθρώ- 

ποὺς ἐπὶ τὸ παραμικρὸν ἄοικον θασιλικχὸν μοναστήριον ἥκοντας 

ἰδεῖν, ἱλαρῶς καὶ τὴν δεσποτικὴν βασιλικὴν δέξασθαι προστα- 

γήν. Ταῦθ᾽ ἡμεῖς αἰτοῦμεν διὰ τούς ὃε γενέσθαι’ καὶ μέλλοντα 

γενέσθαι, τάχιστα λαμβανέτω τὴν τελευτήν, μήπως ἀναχθείσης 

τῆς εἰς Ῥόδον πλεούσης τριήρους, ἀσχάλωσιν αὐτοὶ χαὶ μετὰ 

τὸ λαθεῖν ὕστερον εἰληφότες, καὶ ὅτε διαβαίνειν πρὸς τὸ λη- 

φθὲν ἀπορώτατον. 

ρξδ΄) Τῷ αὐτῷ 

Συμεών τις ἔμπορος ἄνθρωπος, Σύρος τὸ γένος, Πτολε- 

μαΐδος τῆς ἐν Παλαιστίνῃ πολίτης, φίλος ἐμός, οὐ πάνυ δὲ 

παλαιός, ἀλλ᾽ ἐξ ὅτου περ ἐς Βυζάντιον ἧκε, πρόσφατος δ᾽ ἧκε, 

χαί μοι φίλος γέγονεν, ὅτι με Κύπριον ὄντα ἐμάνθανε, καί τι 

διὰ τὴν πατρίδα. γειτονοῦσαν Ἰ]αλαιστίνῃ Παλαιστιναίοις προσ- 

ἥκοντα, οὗτος Συμεὼν νεωστὶ προσιῶν, ἐπειδὴ καὶ νεωστὶ ἐχ 

τοῦ Πόντου κατῆρε, τά τ᾽ ἄλλα καὶ περὶ τῶν δασιλέως τριή- 
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ρὼν χατήγγειλεν, ὡς εἴησαν μὲν τὰ ἑαυτῶν καὶ ἐφ᾽ οἷς ἐπέμ. 

φθησαν ἐργαζόμεναι, οὐ μέντοι γε εὐπρεπῶς ἐργαζόμεναι οὐδὲ 

πάντη χατὰ σχοπὸν τῶν πεμψάντων, ἢ δειλίας γε χωρὶς τῆς 

ἐξ ἀνθρώπων χαὶ φόδου. Οἱ γὰρ πάλαι μὲν οὐκ ἂν ἑτέρως ἣ 
ὡς ἂν ἐφῆχε θασιλεύς, νυνὶ δὲ ὡς ἂν αὐτοῖς ἀρέσχῃ, χαὶ οὐ 
χατὰ τὰ πρότερα τὸν Πόντον ἐπιπλέοντες Τενουΐται, πολλὰ μὲν 
πρὸς τὸν δασιλέως στόλον ἐπιδουλῆς ἔργα, πολλὰ δὲ χαὶ ὕθρε- 
ὡς ἐνδείκνυνται καὶ περιφρονήσεως: χἂν μὴ τις ἐνθένδε ἀπειλὴ 

θᾶττον φθάσῃ κχατασείσουσα τὰς φυχὰς αὐτῶν χαὶ τῆς. πονη- 

ρᾶς ἐφέξουσα σχέψεως καὶ ἐπιχειρεῖν εἴσιν ἕτοιμοι, καὶ διαναυ- 
μαχεῖν πρὸς τοὺς ἡμετέρους: πλήρωμα νηῶν ὄντες ἕξ, χαὶ πλεί- 

οὺς τάχα ἢ τοσαύτας πληρῶσαι. Οὐκ ἔγωγε διαπιστεῖν ἠδυνή- 
θην ἀχούσας: μὴ τοίνυν μηδὲ σύ γε μαθὼν ἀπιστήσῃς" τὸ γὰρ 
φῦλον, οἱ Τενουΐται, καὶ ἄπιστόν ἐστι διαφανῶς εἰς φιλίαν, καὶ 
ὑπεροπτικὸν ἄλλως καὶ ὀάσχανον' καὶ οὔτε τῷ συνήνεγκέ ποτε, 
συνήθεις αὑτοὺς χτησαμένῳ, οὔτε ἐφάνησάν τινι χάριτας ὀφεί- 
λοντες, μὴ πικρίας ἀντὶ χαρίτων ἀποδιδόντες. Διὰ τοῦτό μοι 
καὶ σπουδῇ τῇ πάσῃ διαπεμπτέον πρὸς αὐτοὺς Γενουΐτας δοκεῖ, . 
τοῦτο μὲν ὀασιλέως προστάγματα, τοῦτο δὲ καὶ γράμματα τῶν 
ὧδε παρ᾽ αὐτοῖς δυνατῶν, τῆς τε ναυμαχίας ἀνείργοντα, καὶ 
τοῖς ἄλλοις ἀποστῆναι πείθοντα τυραννίδος, ἣν ἐπὶ τοῖς ἣμε- 
τέροις οὐδὲν δέον ἐνδείκνυνται: ἔνδον τῶν νεῶν εἰσπηδῶντες καὶ 
τοὺς πλεῖν ἐπ᾽ αὐτῶν βουλομένους ἐμπόρους, ὥς τινες ὄντες 
δεσπόται τῶν πάντων ἁρπάζοντες, καὶ μόνον οὐκ ἐπὶ κεφαλὴν 
εἰς τὰς ἑαυτῶν ὠθοῦντες καὶ ριπτοῦντες τριήρεις, ἵνα δὴ μό- 
γοις αὐτοῖς τὰ πορθμεῖα γένηται χαὶ τὰ χέρδη. Ἐπὶ τούτῳ 
πρὸς ἐχείνους τὴν ταχίστην διαπέμπειν φημί κἂν μὲν οὖν εὖ- 
λαβηθέντες ἀφέξονται, εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλὰ προσθεῖναί γε τοῖς προ- 
στάγμασιν ὡς οὔτε περιόψεται θασιλεύς, καὶ πᾶσι λοιπὸν Γε- 
γουΐταις πολέμιος ἔσται, ὅτι τε σὺν ὕδρει τοῖς ἑαυτοῦ προσφέ- 
φονται, χαὶ ὅτι συνθήκας τὰς πρὸς αὐτὸν οὐχ ὡς ἔξεστιν οὐδὲ 
χατὰ τὰ ὁμωμοσμένα φυλλάττουσι. Ταῦτ᾽ ἀκήκοα, ταῦτα διέ- 
γνωχα, ταῦτα χαὶ σοὶ τάχους ὡς εἶχον δεδήλωκα: ὡς δ᾽ ἄμει- 
γον τὸ δέον πεπράξεται, αὐτὸς εἰδείης ὁ χαὶ σοφώτατος ὁμοῦ 
καὶ ὀξύτατος χαὶ εὑρεῖν αὐτὸ καὶ καταπρᾶξαι. 
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ρξε) Τῷ αὐτῷ 

Ὅτι μὴ μόνον πρὸς Θεὸν τὴν εὐχὴν ποιουμένους, ἀλλὰ 
ι Ἂς -» ἊΧ δ Ἂς ἢ 3, Ἂ Ὁ “᾿ ΗἾ 

χαὶ πρὸς ἀνθρώπους αὐτοὺς ἄποδιδόναι χρὴ ὅ,τι ἄν τις καὶ 

εὔξηται, εἰ δ᾽ οὖν ἀλλ᾽ ἄμεινον τῷ παντὶ μηδὲ τυχεῖν εὐξάμε- 

γον, πάλαι μὲν ἐμὲ θεῖος ἐδίδαξε λόγος, νυνὶ δὲ καὶ ἐξ αὐτῶν 

τῶν πραγμάτων ἔχω μαθεῖν ἐναργέστερον. ᾿Απώλεσε τὸ ἑαυτοῦ 

χαὶ ὃ μόνον εἶχεν ὑποζύγιον ὃ ἙἘιπφιλῖνος: ἀπώλετο χαὶ ἡμῖν Ἷ 

παρεῖχεν ἔργα τῷ κχτήνει χρώμενος: ἔγνω τοὐντεῦθεν ἔλεον 

αὐτῷ ἵππον δοθῆναι αἰτῆσαι χαὶ ἤτησεν ὅφ’ ἡμῖν - μεσίταις' 
ἘΝ ἈΣ ΑΣ ὑκοὰ συ ᾿ : ᾿ 
ἀλλ᾽ ἕως μὲν ἐν δεήσεσιν ἦν τὸ πρᾶγμα, καὶ χατένευε διδόναι 

οὐδείς, ἠρέμα τε ἡμῖν προσῆει καὶ ἱκέτης ἦν ἀχριδὴς χὰν 

«ποῖς ρήμασι χὰν τοῖς πράγμασιν. ᾿ῬἘἘΞἘπεὶ δὲ ὅτι τεύξεται ἤχου- 

σεν, οὐκέτι τὸ σχῆμα μένει τῆς ἱκετείας σώζων, ἀλλ’ ὥς τις 

ἀπαραίτητος δανειστὴς ἔγχειται ὁσῶραι χαὶ ἀπολαθεῖν μᾶλλον 

ἢ λαθεῖν τὸν ἵππον αἰτεῖ. ᾿Απάλλαξον τοῦ σφοδροῦ τοῦδε ἧ- 

"μᾶς καὶ μὴ περιίδῃς ταῦτα παθεῖν τοῖς χρεώσταις, ὧν τὰς πε- 

ριουσίας ὑπερδάλλει τὸ χρέος, ἐπὰν οἱ δεδανεικότες αὐτοὺς πε- 

"ριίστανται" ὡς ἂν δὲ οἷα πάσχω συμβαλεῖν μᾶλλον ἔχοις, ὁμοῦ 
Χ ἊΝ Ὡ 3, ,»Κ ΕΝ Ἔ , 

δὲ γνοίης καὶ τὰ τοῦ καθ’ ἡμᾶς κλήρου θρέμματα, ὡς εἰς ἀ- 

παιτήσεις εἰσὶν ἐντελεῖς, οὐχ ἁπλῶς εἶναι τόν, δῶρον ἐσόμενον, 
εἴ δ’ " πον ) λυ οι χ " 
δ᾽ θίαιος οὗτος αἰτεῖ ἀλλ᾽ ἅμα χαὶ χαλὸν εἶναι, εὖ σαρκῶν 

᾿ἔχοντα, ὡραιότητα ἔχοντα, νεότητα, εὐχινησίαν, καὶ εἴτι ἄλλο 

συντρέχον τοῖς εἰρημένοις, ἀκριδῶς χαλὸν τὸ ἵππου χαλὸν ἀπ- 

-εργάζεται. Τοιούτοις ἐγὼ πολλοῖς ἀεὶ περιστοιχίζομαι, λεπτοῖς 

᾿ ΝῚ 2 Ῥ' λό ἀνθ ΄ Ὑ ὌΝ μὰ θό Ν ἂλ 

τὲ καὶ ἀχριβολόγοις ἀνθρώποις: καὶ ἔτι γε ἀφθόνοις καὶ ἐλευ- 

-θέροις ὁπηνίκα ζητεῖν δεῖ. ᾿Αλλά με, θεῖε ἄνερ, τῶν μὲν ἄλ- 
βοις ΟἿ] ᾽ ρ, 

λων οὐοιτό με Θεός: τοῦ παρόντος. δὲ χαὶ σύ, ἵππον αὐτῷ 
ρ ᾽ ἢ 

παρασχών᾽ εἰ καὶ μὴ ἐοικότα πάντη τῶν ἐν διανοίᾳ αὑτοῦ χα- 

λῶν, μικρὸν δὲ ὅμως συμδαίνοντα' εἰ δὲ μὴ ἐγὼ μὲν ἴσως οὐδέν 

τι δεινὸν πείσομαι πάρ᾽ αὐτοῦ: ὁ δὲ θεθαίως ὅσα καὶ θὴρ ἐπι- 

τιθέμενος, εἰ καὶ μὴ τοῖς ὀδοῦσι, λόγοις γοῦν σπαράσσειν οὖχκ 

ἐχφεύξεται. 
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οξ-.) Τῷ αὐτῷ 
Φραγγόπουλος ὃ τὴν οἴκησιν οὔκ οἶδα, εἴτε ἐν αὐταῖς πη- 

γαῖς, εἴτε περίπου αὐτὰς ποιούμενος, τὸ στόμαργον οἶσθά ποὺ 

καὶ τριχομανὲς ἀνδράριον, τὸ ἀναιδὲς κἀὶ μηδὲν ὑγιές, τὴν γυ- 

ναῖχα θανάτῳ ἀποβαλών, καὶ πάντα τοῖς πρίασθαι βουλομένοις 

τὰ αὐτῆς ἀποδόμενος, ἵππω τε δύο ἐντεῦθεν χαὶ χλαίνας ἐξ ἐ- 

ρίου τοσαύτας ἐχτήσατο, ἐρυθροδαφεῖς αὐτὰς καὶ λαμπρὰς καὶ 

τῆς πρώτης ἐργασίας, ὁποίας Ἰταλῶν μὲν χεῖρες ἐπιστημόνως 

ὑφαίνουσιν, ἡμεῖς δὲ παρ᾽ αὐτῶν ὠνούμενοι χρώμεθα" ἐπεὶ δὲ 

τούτοις ἐχαλλωπίσατο, ἠράσθη καὶ μοιχὸς ἢ καὶ παρθένων ἡ- 

περοπευτὴς ἀκοῦσαί τε καὶ γενέσθαι: καὶ ἀχούει καὶ “γίνεται, εἰ 

καὶ μὴ ἀμφότερα, τὸ γοῦν ἕτερον. ἸΠρότριτα μὲν οὖν καὶ οὐχ 

ὀλίγαις ταῖς ἄνω ἡμέραις, ἀγερώχῳ τινὶ καὶ γαύρῳ ἐπιφερόμε- 

γος ἵππῳ ἄνετον χόμην ἔχων ἐπὶ τῶν ὥμων καὶ παίζουσαν, καὶ 

εἰς ὀσφῦν! ἐξ ἄχρας κεφαλῆς ἥκουσαν, πόλιν τὴν εὐδαίμονα 

ταυτηνὶ περιῇει, οὐκ ἐν τῷ τεταγμένῳ τὸ κτῆνος ἄγων χαὶ πο- 

ρευόμενος, ἀλλ᾽ ὥς τις πυρριχίζων αὐτόχρημα καὶ κορυβαντι- 

ὦν’ χθὲς δὲ οὐ μέχρι τούτου τῆς ἀτάκτου περιφορᾶς καὶ χι- 

νγήσεως ἵσταται: ἀλλὰ τί; νὺξ ἦ μεταξὺ Σαδδάτου χαὶ Κυρι- 

αχῆς καὶ εὐθὺς ἀρχομένης, οἷον διενοεῖτο καὶ ἔπραττεν ὁ δει- 

γὸς καὶ ἐπίτριπτος ἄνθρωπος: ἀκόλαστον περὶ αὑτὸν συνεχά- 

λει νεότητα, καὶ εἱστία μάλα λαμπρῶς" ὁ μέντοι πότος χαὶ εἰς 

αὐτὸν παρετείνετο ὄρθρον" ἐπεὶ δὲ ἱκανῶς ἦσαν δεθρεγμένοι 

- ὄρθρος δὲ ἣν --- οἱ δὲ τοῦ μεγάλου ναοῦ χώδωνες εἰς τὰς 

ᾧδὰς ἐκάλουν τοὺς ἅπαντας;, σχότος δ᾽ ἐπεῖχε δαθύ, καὶ πο- 

λύ τι παριέναι τὸν ὑπὲρ ἡμᾶς οὐρανὸν ἔδει, καὶ οὕτως τὴν ἡ- 

μέραν᾽ αὐγάζειν, ἐνταῦθα τοὺς συμπότας ἀνίστησι καὶ ὁπλίζει 

καὶ παρὰ τὴν οἰκίαν λόχον αὐτοὺς ἄγει καθίσας τοῦ ἡμετέρου 

πρεσθύτου---τὸν μέγαν τῆς ᾿Εχχλησίας Σαχελλάριον λέγω πρε- 

σθύτην ἡμέτερον --- χαὶ ἐπειδή περ οὐδὲν οὗτος τῆς ἐπιθου- 

ἢ ἐς ὀσφὺν Α. 

Ἷ τοὺς πάντας Α. 

ὅ) οὕτως ἡμέραν Α. 

ἡ 

; 
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λῆς προαισθόμενος τὸ εἰωθὸς αὐτῷ καὶ τότε ποιεῖν ἔσπευδεν 

-- εἴωθε δὲ μηδ᾽ αὐτῆς ἀπολιμπάνεσθαι τῶν νυχτερινῶν σὺυν- 

ἀξεων τῆς ἀρχῆς---εἶχε μὲν ὃ ναὸς αὐτὸν τῶν οἴκοι ἀφρόντιδα" 

ὃ δέ γε κορύβας Φραγγόπουλος τοῖχόν τινα τῆς οἰκίας χατα- 

βαλών, ὅσον ἑαυτῷ καὶ τοῖς μεθ᾽ ἑαυτοῦ ρᾳδίαν θέσθαι τὴν 

εἰς μέσαυλον φέρουσαν, ὁμοῦ τοῖς γενναίοις ὁπλίταις ἀναρριχᾶ- 

ται, καὶ τῆς αὐλῆς ἔνδον γίνεται: κἀνταῦθα οἱ πάντες σπῶσι 

τὰ ξίφη, καὶ ταῖς θύραις ἐνάλλονται: συνθλῶσί τε ὅσα ἣν ἐν 

αὐταῖς!, μοχλοί, ὅσα τε χλεῖθρα, καὶ εἰς αὐτὰς τῶν γυναικῶν 

τὰς εὐνὰς εἰσπηδῶσι: καὶ παίδων θηλειῶν τεττάρων οὐσῶν τῷ 

πρεσθύτῃ καὶ γυναικός, παρθένων μὲν τῶν παίδων, πρεσθύτί- 
δος δὲ τῆς τῶν παίδων μητρός, τὰς μὲν ἄλλας τῶν ἀδελφῶν 

καὶ πρὶν σχεδὸν φθῆναι διυπνισθῆναι, αἴσθησίν τε λαθεῖν τῶν 

δρωμένων ἄλλην ἐπ᾽ ἄλλης διιστῶσι, χαὶ ὡς πορρωτάτω ἀλ- 

λήλων ἀπάγουσι: τὴν μέντοι τρίτην τῇ ἡλικίᾳ, ἦν φασι καὶ 

τῷ τῆς ὄφεως κάλλει τὰς ἄλλας νικᾶν, ὁμοχοιτοῦσαν τῇ μητρὶ 

καὶ παρ᾽ αὐτῆς ἐχομένην αὐτῆς ταῖς ὠλέναις, εἴτε τῷ ὕπερα- 

γαπᾶσθαι αὐτήν", εἴτε τῷ τι δέος παρέχειν μή τινας ἐπιβού- 

λοὺς ἐρεθίζῃ τῆς ὥρας, ἀποσπῶσι βιαίως τὰς τῆς τεκούσης" 

ἐξαῤθρώσαντες χεῖρας’ ὅμοῦ δὲ καὶ συνέχοντες τὸ στόμα καὶ 

ἐμφραγνύντες, ὡς πολλοῦ γε δεῖν ἄσθμα ρᾳδίως προϊέναι δύνα- 

σθαι μήτοι γε φωνὴν ἐχρηγνύναι, καί τινας εἰς ἐπικουρίαν χα- 

λεῖν. Καί γε ὡς ἀπέσπασαν τοὺς εἰς ἵλιον πλεύσαντας τῶν 

Ἑλλήνων μιμοῦνται: καὶ ὥσπερ ᾿Αγαμέμνονι τῷ σφῶν στρατη- 

γῷ χαλλιστεῖον ἐξαιροῦσιν ἐχεῖνοι τὴν Χρυσηΐδα, οὕτω πόυ τὴν 

παρθένον ταύτην ἣ χαλὴ ἑταιρία ἐξελόντες ἀμοιβὴν τοῦ ἀχρά- 

τοῦ τῷ παρθενοπίδῃ Φραγγοπούλῳ διδόασι: καὶ τοῦ λοιποῦ 

ὅσα πέπραχται, κἂν βάρδαρος ἄνθρωπος διηγούμενος πρὸς ἄλ- 

λοὺς βαρδάρους ἐρυθριάσειε᾽ πλὴν τοιαῦτά γε ἦν, οἷα μὴ μόνον 

αἰσχύνην ποιεῖν λεγόμενά τε καὶ ἀκουόμενα, ἀλλὰ καὶ τῇ πο- 

ἢ ἦν αὐταῖς Α. 

Ὦ χαλῷ Α. 

3) αὐτῇ Α. 
ἢ τὰς τῆς ἐχούσης ἀ- 

5) τῷ παρθενοπίπᾳ Α. 
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λιτείᾳ Ῥωμαίων ὕδριν φέρειν καὶ κοινὴν συμφοράν. Τέτταρας 

τῶν χαχούργων τούτων καὶ τὸν κορυφαῖον Φραγγόπουλον συλ. 

λαδὼν ἔχω’ οἱ δέ με λοιποὶ τοσοῦτοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες, χαὶ 

αὐτοὶ Τζάχκωνες ὄντες! τὸ γένος, διαπεφεύγασιν᾽ οὖχ ὡς ὅπλα 

κινεῖν εἰδότες καὶ ἀμυντικοίβ τινες ὄντες, καὶ τῇ δυνάμει ὑπέρ- 

τεροι, ἀλλ᾽ ὅτι γεγόνασιν ἀφανεῖς, τοῦτ᾽ ἀναγκαῖον εἰς τὰς 

θείας καὶ βασιλείους ἐλθεῖν ἀκοάς. Οἴδ᾽ ὅτι περιαλγὴς ἀχούσας 

γενήσεται θασιλεύς: οὕτω δὲ μάλιστα προσήχει, καὶ ἀκουέτω" 

προστάξει γὰρ τοὺς μιάστορας φυγάδας εὑρεῖν, καὶ δίνην παρ᾽ 

αὐτῶν εἰσπράξεται τὴν ἀξίαν' ἵνα μὴ ἀτιμώρητον μεῖναν τὸ κα- 

χὸν πολλοὺς τῶν γονέων τρέμειν ποιήσῃ περὶ τὰ φίλτατα. 

Ἐπεὶ τίς παρθένον ἔχων ἐχτὸς ἑστήξεται φόθου; τίς οὐ δειλι- 

άσει τὸν κίνδυνον, εἰ τὸ ἀσωτευόμενον τῶν ἀνθρώπων ἄδειαν 

σχοίη ἐπὶ διαφθοραῖς; οἰκιῶν ἐλευθέρων τε καὶ κοσμικῶν" μι- 

σθοφορικὸν συμπορίζεσθαι; ἄρ᾽ οὐκ εὐπετὲς καὶ τῷ πενεστάτῳ, 

ἐπιθυμίαις δὲ ὅμως τοιαύταις δουλεύοντι τὰς ὀρέξεις ἄποπιμ- Ἷ 

πλάναι, ρᾳδίως εὑρισκομένων τῶν αἰρόντων ὅπλα ἐπὶ μισθῷ 

χαὶ συνάρασθαι μέχρι θανάτου ὑφισταμένων; ᾿Αλλ ὅπερ ἔφην 

ἀκουέτω ταῦτα καὶ δασιλεύς: χἀγὼ μὲν οὺς συνείληφα τοῖς 

νόμοις παραδίδωμι καὶ τῇ φήφῳ' ζητείσθωσαν δὲ καὶ συλλαμ- 
θανέσθωσαν χαὶ οἱ ἕτεροι, καὶ τὴν ἀξίαν. εὐθύνην ἀποτιννύτω- 

σαν, ὡς ἂν οὕτω μέγα χακὸν ἄρτι" ἀναχύψαν. τῷ δίῳ μόνον, 

εἴη τετολμημένον ἐν παντὶ χρόνῳ", ἀλλὰ μὴ πρῶτον ἐκ τοῦ 

ἀνεύθυνον μεῖναι, καὶ παράδειγμα ἀσελγοῦς τυραννίδος γενέ- 

σθαι. Ζεὺς μὲν γὰρ Δανάην χαὶ Ἐὐρώπην καὶ Πασιφάην, καὶ 

ἄλλας ἄλλοι τῶν ᾿Ολυμπίων βιαίως λέγονται μετελθεῖν, ἀλλὰ μῦ- 

θοι ταῦτα, καὶ τερθρείας ἑλληνικῆς ληρήματα. Καθαρῶς δέ τινα 

τοιοῦτον πεπραχέναι Φραγγόπουλον᾽ ἔγνων, καὶ τὴν Φραγγοπούλου 

συμμορίαν" ἀνθρώπων δὲ ἕτερον ὅτι τετόλμηχεν οὐδένα παρέλαθδον." 

ἢ) ὄντες ἐλλείπ. ἐν Α. 

5) ἀμυντίαι Α. 

3) διαφθορᾷ Α. 

ἢ χοσμίων Δ. 

ὅ ἄρτι πρώτως. 

ὅ τῷ χρόνῳ Α. 
Ὦ δέ τινα Φραγγόπουλον Β. 
Ἐ ἀκολουϑεῖ 


